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 INTRODUÇÃO 
 

As concentrações de certos elementos no sangue refletem a 

capacidade do corpo em manter a homeostasia de alguns processos metabólicos. 

Deste modo, os parâmetros bioquímicos são indicadores do estado fisiológico dos 

animais. 

Na clínica das aves, o diagnóstico rápido e a instauração imediata do 

tratamento são essenciais em razão do fato de a grande maioria dos animais que 

chegam ao atendimento se encontrarem em estado crítico. Essa situação é o 

resultado, tanto do comportamento intrínseco destes animais, caracterizado pela 

quase ausência de sinais de doença, como pela falta de conhecimento do 

proprietário na detecção dos sinais sutis de doença. Neste âmbito, a bioquímica 

constitui um procedimento relativamente pouco invasivo que pode aportar 

rapidamente informações para auxiliar o diagnóstico. 

O conhecimento dos procedimentos bioquímicos e do seu uso na 

clínica veterinária experimentou grandes avanços nos últimos anos. Assim, 

atualmente estes constituem procedimentos rotineiros no atendimento de animais 

domésticos. Nas espécies silvestres são poucos os estudos referentes a 

adaptação das técnicas laboratoriais, bem como a interpretação e significado 

clínico de resultados. Porém, diversas técnicas padronizadas para os animais 

domésticos são uteis também nas espécies silvestres. 

Os procedimentos diagnósticos nas aves evoluíram a partir da área da 

produção avícola. Inicialmente eram baseados principalmente na necropsia de 

alguns dos indivíduos do lote e, ocasionalmente, em testes bioquímicos limitados. 

Mas o incremento na demanda para atendimento veterinário de aves individuais 

com alto valor sentimental e econômico, assim como os esforços para a 

conservação de espécies ameaçadas fez com que a medicina e cirurgia de aves 

seja hoje uma especialidade reconhecida em três continentes: Europa, Austrália e 

América do Norte. Essa evolução foi acompanhada pelo avanço da tecnologia 

com a introdução de micro métodos para análises bioquímicas, o que imprimiu 

grande avanço na medicina das aves, especialmente quanto aos procedimentos 

de diagnóstico que utilizam técnicas de bioquímica clínica. 

Apesar do envio de amostras para análise em laboratórios externos ser 



2 
 

uma prática comum em muitas clínicas, o conhecimento dos fundamentos das 

técnicas de diagnóstico bioquímico, das peculiaridades de algumas espécies, 

assim como o adequado treinamento técnico, melhora a qualidade do diagnóstico, 

pois tanto a colheita, envio de material assim como a interpretação de resultados 

são beneficiados. Além disso, a existência no mercado de aparelhos de análise 

automática de fácil utilização fez com que muitos dos clínicos investissem nesta 

tecnologia avançada, que lhes permite um diagnóstico rápido e de qualidade in 

situ, com todas as vantagens que isso representa. 

A aplicação das análises bioquímicas é uma boa ferramenta não 

somente na clínica particular, mas também para conhecer o estado fisiológico dos 

animais na natureza. Isto ganha importância para as muitas espécies de aves em 

perigo de extinção, permitindo conhecer o estado de saúde das populações por 

meio de técnicas minimamente invasivas. 

A bioquímica é uma das ferramentas mais úteis na determinação das 

alterações provocadas pelo homem nas populações de animais silvestres, mas 

para isso devem ser estabelecidos os parâmetros bioquímicos em populações 

livres sadias, o que efetivamente vem acontecendo e, nas últimas décadas, foram 

desenvolvidos vários estudos com este fim. 

O objetivo pretendido com este seminário é revisar os principais 

parâmetros bioquímicos, detalhando métodos, valor diagnóstico e alterações 

fisiológicas e patológicas que caracterizam cada um dos parâmetros mais 

importantes, focando nas particularidades das aves. 
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2 REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA 

 

 

2.1 Obtenção e armazenamento das amostras 

 

Os procedimentos de obtenção assim como a conservação e, se 

necessário, armazenamento das amostras são essenciais para alcançar 

resultados confiáveis. Nas aves isso ganha importância devido ao reduzido 

volume de amostra obtido em muitas espécies, fato que limita também a 

possibilidade de repetições analíticas. Em muitas ocasiões a impossibilidade de 

realizar o painel bioquímico completo faz com que seja necessário priorizar certos 

testes (CRAY & ZAIAS, 2004). Em algumas espécies, o reduzido peso corporal 

não permite a obtenção de suficiente plasma/soro para a realização de exames 

bioquímicos, por exemplo, espécies como o beija-flor, em que o peso não supera 

30 g (HARR, 2002). 

Muitos parâmetros bioquímicos analisados nas espécies de aves 

silvestres podem se apresentar alterados pela técnica de colheita, manipulação e 

transporte das amostras sanguíneas, sendo assim, o aprimoramento destes 

procedimentos é indispensável para garantir a qualidade do diagnóstico 

(DONELEY, 2011). 

Um aspeto importante a ser levado em consideração no momento da 

realização dos exames bioquímicos em aves é a necessidade de materiais de 

colheita especiais, tais como: tubos pediátricos para colheita de sangue, tubos 

para microcentrífuga e microematócrito (HARR, 2002), pipetador para 

transferência de amostras e centrífuga capacitada para processamento de tubos 

pequenos (CRAY & ZAIAS, 2004). 

O pequeno volume das amostras das aves faz com que a utilização de 

tubos de colheita com anticoagulante para volumes maiores produzam 

hemodiluição da amostra, ou seja, uma proporção inadequada entre o volume de 

sangue e de anticoagulante. O excesso de anticoagulante pode inibir muitas 

reações químicas utilizadas para medições da atividade das enzimas, resultando 

em valores enzimáticos baixos. Além disso, mesmo sem anticoagulante, o uso de 

tubos maiores com baixos volumes de amostra predispõe à formação de coágulos 
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e a desidratação da amostra (CRAY & ZAIAS, 2004). 

Outras precauções devem ser tomadas com intuito de impedir hemólise 

da amostra. Assim, deve-se evitar uma pressão negativa exagerada durante a 

extração, também a escolha de maiores tamanhos de agulha, a remoção desta 

para a transferência da amostra da seringa para o tubo e a mistura delicada por 

inversão nos casos da presença de anticoagulante, favoreceram a obtenção de 

amostras de qualidade (CRAY & ZAIAS, 2004). Comprovou-se que a hemólise 

altera os valores de potássio, fósforo, albumina e a atividade da lactato 

desidrogenase além do sódio, interferindo assim em vários parâmetros 

bioquímicos já que a formação de coágulos ou gotículas pode interferir em alguns 

testes bioquímicos (HARR, 2002; HAWKINS et al., 2006). 

Para a maioria dos testes é recomendado obter as amostras após um 

período de jejum, pois amostras colhidas em momentos pós-prandiais podem 

apresentar elevações nos valores de ácido úrico e lipemia. Este período varia em 

função da espécie, mas para a maioria está estabelecido em 12h e, para as aves 

carnívoras, é de 24h. Porém, este tempo deve ser adaptado a cada situação e 

diminuído em casos de indivíduos doentes, debilitados ou nas espécies com taxas 

metabólicas muito elevadas (HARR, 2002). Na prática, muitas vezes não é 

possível estabelecer um período real de jejum, seja pela própria fisiologia 

digestiva das aves, que possuem papo para armazenamento de alimento, como 

pelo risco associado em animais comprometidos, que representa a maioria que 

chega para atendimento clínico (CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

A técnica de colheita deve ser adequada, focando os esforços para 

evitar alterações derivadas do estresse por contenção. Estudos demonstraram 

aumentos na creatina quinase e glicose e diminuição do ácido úrico com o 

aumento no tempo de contenção (DABBERT & POWELL, 1993; LUMEIJ, 2008). 

Por isso, a colheita sanguínea deve ser feita em primeiro lugar, antes da 

instauração de qualquer tratamento (que pode alterar os parâmetros dificultando o 

diagnóstico), inclusive antes do exame físico (LUMEIJ, 2008). 

Os testes bioquímicos podem ser feitos tanto no plasma, que contém o 

fibrinogênio (obtido a partir de uma amostra com anticoagulante), como no soro 

(obtido de uma amostra de sangue coagulado). A principal vantagem do plasma é 

que permite obter volumes de amostra maiores e não existe risco de coagulação 
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do sobrenadante (LUMEIJ, 2008). Além disso, para testes enzimáticos, tampouco 

é recomendado o uso do soro, pois durante o processo de coagulação há a 

liberação de enzimas eritrocíticas que podem alterar os resultados (EVANS, 

1996).  

Para a obtenção de plasma não se deve utilizar anticoagulante tipo  

ácido etileno diamino tetra acético (EDTA), pois inativa muitos dos testes 

bioquímicos (CRAY & ZAIAS, 2004). Para aves se recomenda utilizar heparina 

lítica (THRALL et al., 2004; CAPITELLI & CROSTA, 2013) e priorizar tubos a 

vácuo (Microtainer® ou Vacutainer®) preenchidos com volumes adequados com o 

intuito de assegurar uma relação sangue/anticoagulante apropriada, evitando a 

coagulação ou gelificação do plasma (HARR, 2002). 

Após a centrifugação da amostra, tanto no caso da obtenção de soro 

como de plasma, é necessário decantar ou transferir com pipeta o sobrenadante 

para um tubo inerte de tamanho adequado. Esta separação entre amostra e 

células sanguíneas evitará a ocorrência de hemólise. A hemólise e o prolongado 

contato com os eritrócitos por demora na separação do plasma ou soro podem 

afetar as concentrações de ácidos biliares, potássio, cálcio, fósforo, albumina, 

fibrina e glicose e atividade sérica da lactato desidrogenase, creatinina quinasse e 

fosfatase alcalina, (QUEST et al., 1990; DONELEY, 2011). Nas aves, o prazo de 

60 minutos para a centrifugação das amostras não é aceitável, sendo preciso que 

esta ocorra imediatamente após a colheita. Com a demora, a primeira alteração 

que ocorre é a diminuição acentuada dos valores de potássio, que se desloca 

para o interior das células (LUMEIJ, 2008). 

Durante este processo de separação do soro ou plasma é importante 

observar a presença de hemólise (plasma mais escuro e avermelhado) ou lipemia 

(plasma turvo), observações estas que deverão ser anotadas na ficha de 

resultados, pois alguns valores podem apresentar alterações, que devem ser 

interpretadas em função destas alterações (CRAY & ZAIAS, 2004). É importante 

lembrar que as amostras de plasma das aves, muitas vezes, apresentam 

coloração amarelada devido a pigmentos carotenoides de origem nutricional e 

não por causa da presença de bilirrubina (HARR, 2002; CAPITELLI & CROSTA, 

2013). 
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2.2 Processamento e análise 

 

Na clínica de aves o tempo é um fator limitante, pois como chegam ao 

atendimento em estádios muito avançados da doença, muitas vezes, a 

sobrevivência do animal dependerá da velocidade de instauração do diagnóstico 

e do tratamento (CAMPBELL & ELLIS, 2007; DONELEY, 2011). Nestas 

circunstâncias, cabe ao clínico decidir se vale a pena o investimento em 

equipamentos para fazer o diagnóstico na própria clínica, evitando a demora no 

envio de amostras até um laboratório externo. Levando em consideração as 

alterações associadas a remessa e demora no processamento, a interpretação 

dos resultados pode levar a diagnósticos pouco precisos (DONELEY, 2011). 

Atualmente existe uma grande variabilidade de aparelhos para análises 

bioquímicas, alguns oferecendo resultados com muita rapidez. Historicamente 

tem sido utilizados principalmente métodos de bioquímica úmida, baseados na 

utilização de reagentes líquidos, que misturados com certo volume de amostra em 

condições constantes estritamente definidas, produzem mudança de coloração, 

lida por espectrofotometria. Por outro lado, nos sistemas de bioquímica seca, os 

reagentes são adsorvidos em camadas e são dissolvidos pelo fluido da amostra, 

os tempos de incubação, leitura e os fatores de cálculo para obtenção dos 

resultados são automáticos. A leitura pela mudança de cor, do mesmo modo que 

na bioquímica úmida, é mensurada por espectrofotometria. A maioria dos 

aparelhos utiliza esta última técnica (HOCHLEITHNER, 1994; DONELEY, 2011). 

As vantagens dos métodos secos em comparação aos de bioquímica 

úmida incluem a realização de grande quantidade de testes utilizando volumes de 

amostra mínimos, tempos curtos para a sua realização e a simplicidade do 

treinamento técnico necessário. Os testes de bioquímica seca, apesar de serem 

mais caros, demonstraram fornecer resultados iguais ou melhores aos da úmida 

(DONELEY, 2011). 

É importante salientar que os equipamentos e produtos utilizados na 

bioquímica clínica precisam da realização de controles periódicos de qualidade, 

pois podem acontecer erros decorrentes de reagentes em mal estado de 

conservação, falta de manutenção do aparelho ou falta de treinamento técnico. As 

soluções de controle estão disponíveis comercialmente. Também existem, além 
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desses controles de qualidade internos, controles externos de qualidade, nos 

quais outro laboratório manda amostras que deverão ser analisadas e os 

resultados comparados com os deles (CRAY & ZAIAS, 2004). 

Na clínica de aves, um problema comum são os pequenos volumes de 

amostra disponíveis. O procedimento de diluição de amostras para obtenção de 

resultados deve ser evitado, pois muitas determinações bioquímicas não 

apresentam padrões lineares, sendo assim, a simples multiplicação pelo fator de 

diluição pode levar a erro (CRAY & ZAIAS 2004). Além disso, os resultados 

obtidos com este procedimento não têm sido bem validados para as aves 

(DONELEY, 2011). Mesmo assim, alguns autores justificam esta prática nos casos 

em que o volume de amostra é muito reduzido, permitindo com a diluição 

aumentar o volume e com isso a realização do teste (HARR, 2002). 

Muitos dos grandes laboratórios que recebem amostras para análise 

têm pouca experiência com o processamento de amostras de espécies exóticas 

ou silvestres, o que é evidenciado quando fornecidos valores de testes 

diagnósticos irrelevantes para algumas espécies, como por exemplo, a bilirrubina 

ou a fosfatase alcalina em aves e répteis (DONELEY, 2011). 

Assim, o fato da existência do equipamento para análises bioquímicas 

in situ representa um investimento importante, porém não se justifica na ausência 

de casuística elevada, demandando ainda estudo econômico para o 

estabelecimento dos valores que serão praticados para os usuários. Por outro 

lado confere muitas vantagens, sobretudo quanto à rapidez e confiabilidade dos 

resultados. Mas, os laboratórios especializados, se experientes no processamento 

de amostras de aves, apresentam as vantagens de contar com testes de controle 

de qualidade apropriados, muitas vezes realizados diariamente e com 

patologistas especializados, o que pode ser determinante na qualidade do 

diagnóstico (DONELEY, 2011). 
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2.3 Parâmetros bioquímicos: análise e interpretação 

 

 

2.3.1 Intervalos de referência 

 

É importante destacar a falta de intervalos de referência para muitos 

parâmetros e espécies (DONELEY, 2011; TANG et al., 2013). Na clínica de aves é 

comum utilizar intervalos de referência baseados na literatura, onde foram usadas 

amostras com número pequeno de animais, que não foram corretamente 

caracterizadas e sem descrições detalhadas das metodologias utilizadas para os 

exames laboratoriais. O grande número de espécies e subespécies existentes 

dificulta ainda mais esta tarefa. A maioria dos clínicos está ciente deste problema 

e acaba definindo os seus próprios valores baseando-se na experiência individual 

(TANG et al., 2013). 

Os valores apresentam grande variabilidade em função do laboratório, 

do anticoagulante, do aparelho e da técnica utilizados, da região geográfica de 

procedência dos animais, das condições climáticas, estação do ano e idade, entre 

outros fatores. É importante levar em consideração todos estes parâmetros para a 

escolha dos intervalos de referência, assim como fazer revisões periódicas destes 

valores (CRAY & ZAIAS, 2004). Deste modo, os valores de referência publicados 

devem ser usados como um guia aproximado, sendo essencial contemplar todos 

os fatores acima citados para uma adequada interpretação dos resultados 

(LUMEIJ, 2008). 

Sempre que possível cada laboratório deve definir intervalos de 

referência próprios, pois existe uma grande gama de fatores de variação e este é 

um dos modos de controlá-los ou diminuí-los (HARR, 2002). 

Para solucionar este problema foi proposto o cálculo de intervalos de 

referência por métodos indiretos, ou seja, com a análise matemática retrospectiva 

de dados coletados ao longo do tempo. Esta alternativa não apresentou boa 

correlação com o método tradicional, seguramente pela influência dos múltiplos 

fatores, citados anteriormente, que afetam os valores bioquímicos e que não 

foram levados em consideração no estudo. Além disso, com exceção daqueles 

animais mais caros, nos quais geralmente os proprietários realizam revisões 
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periódicas, a situação mais habitual de visita ao clínico é por suspeita de algum 

problema, fazendo com que a maioria dos dados coletados na clínica sejam de 

animais não hígidos (TANG et al., 2013). 

Nas populações silvestres, a falta de valores de referência é mais 

evidente, mas algumas estratégias podem ser adaptadas para resolver este 

problema, por exemplo, a planificação dos trabalhos, de modo que sempre exista 

grupo controle que, em geral, deverá excluir indivíduos imaturos, fêmeas na 

postura e aves doentes (ARTACHO et al., 2007). 

Foi observado que a idade nas populações silvestres, sobretudo em 

espécies de aves de vida longa, tem que ser considerada como um fator de 

variação nos valores bioquímicos. O alcance da maturidade sexual está 

relacionado ao estabelecimento de certos níveis de reservas energéticas que se 

refletem nos valores bioquímicos dos lipídios, proteínas e produtos nitrogenados. 

Além disso, a melhora das condições corporais com a idade pode ser o reflexo da 

mortalidade seletiva dos indivíduos menos resistentes, pois as taxas de 

mortalidade nos primeiros anos de vida são mais elevadas. Também a mudança 

nos hábitos alimentares, diferentes entre jovens e adultos ajuda explicar as 

variações observadas em certos parâmetros bioquímicos (ALONSO-ALVAREZ, 

2005). 

O estresse quer seja agudo durante a contenção; ou crônico, como os 

que são o resultado de variação ambiental que prejudica o acesso a recursos, 

também altera os valores bioquímicos (AWERMAN & ROMERO, 2010). A 

modulação do estresse fisiológico mediante a adição de hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) em frangos provocou elevações nos níveis de 

corticosterona, glicose, proteína total, ácidos graxos, colesterol, lipoproteína de 

baixa densidade (LDL) e lipoproteína de alta densidade (HDL) (RAJMAN et al., 

2006). 

Considerando todo o exposto, no momento da prática clínica, muitos 

veterinários utilizam valores de decisão em lugar de intervalos de referência. 

Estes valores de decisão são aqueles a partir dos quais o veterinário tomará 

providências, quer seja iniciando o tratamento ou fazendo a solicitação de mais 

testes diagnósticos. Estes valores variam em função do clínico, que os estabelece 

a partir da sua própria experiência clínica e das informações publicadas. Para 
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aprimorar estes valores é importante que o clínico crie o seu próprio banco de 

dados a partir de amostras de animais sadios que chegam à sua clínica por outros 

motivos não patológicos (THRALL et al., 2004). 

 

 

2.3.2 Enzimas 

 

Em geral a especificidade e sensibilidade dos valores de atividade 

enzimática nas aves podem variar por espécie em decorrência das diferenças 

entre distribuição das enzimas nos órgãos. É importante lembrar que valores 

elevados de uma enzima normalmente dão ideia do grau de lesão do órgão de 

onde provem e não da diminuição na função deste órgão (CAPITELLI & CROSTA, 

2013). 

A distribuição das enzimas dentro da célula é variável, podendo ser 

encontradas no citoplasma, nas organelas (mitocôndria), no núcleo ou na 

membrana. Isso é importante, pois as enzimas citoplasmáticas serão liberadas no 

plasma em estádios precoces de dano celular, enquanto as mitocondriais só 

serão liberadas após dano celular severo (necrose). A elevação na atividade das 

enzimas também depende de fatores como a taxa de liberação, de produção e de 

eliminação do plasma e da quantidade de cada uma dentro dos tecidos. O 

conhecimento de tais características auxilia o diagnóstico (LUMEIJ, 2008). 

Os métodos utilizados para a quantificação da atividade enzimática 

variam em função da enzima e os resultados são expressos em unidades 

internacionais (UI/L), onde uma unidade é a quantidade de enzima que cataliza, 

sob condições ótimas, a transformação de um micromol de substrato por minuto. 

Tais medições podem ser feitas avaliando a diminuição do substrato ou o 

incremento do produto da reação. Mas nem sempre esta medida direta da 

atividade enzimática será possível, fazendo com que sejam utilizadas as 

medições indiretas, por exemplo, por meio da quantificação do cofator NAD ou 

NADP, que posteriormente será quantificado no espectro ultravioleta, ou 

acoplando segundas ou terceiras reações à inicial. Na maioria dos casos, é 

utilizado o método cinético, em que se analisa a velocidade da reação com o 

monitoramento de medidas seriadas (EVANS, 1996). 
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Um dos problemas dos métodos de análise enzimáticas é que os 

reagentes foram elaborados para fornecer o substrato e as concentrações deste 

ótimos para o plasma humano, porém estas variáveis podem mudar em função 

das espécies (EVANS, 1996). 

 

A) Alanina aminotransferase (ALT) 

Assim como em cavalos e ruminantes, nas aves, a enzima ALT se 

encontra principalmente no citosol dos hepatócitos e das células musculares 

(HARR, 2002; JAENSCH, 2000) diferentemente dos cães e gatos, onde 

predomina no tecido hepático. Esta enzima cataliza a transaminação reversível da 

L-alanina e o 2-oxoglutarato a piruvato e L-glutamato. Como outras 

transaminases, atua no catabolismo de aminoácidos e no transporte de nitrogênio 

entre os órgãos. Para realizar a sua função, precisa de um cofator, o piroxidal 5 

fosfato (PP), que se encontra no soro em quantidades suficientes para garantir a 

atividade máxima da ALT. Assim, para a sua análise, muitos reagentes incorporam 

este cofator (KANEKO et al., 2008). 

A impossibilidade de monitorar as reações desta enzima diretamente 

faz com que o seu método de análise se baseie no acoplamento de reações 

catalizadas por desidrogenases (HOCHLEITHNER, 1994). 

Elevações artificiais da atividade da ALT podem ocorrer, sobretudo em 

caso de hemólise, pois a atividade desta enzima nas hemácias é 1,6 vezes maior 

que no plasma. Também ocorrem variações fisiológicas, incrementando os seus 

valores com a idade e também com a estação do ano em aves de rapina, 

independentemente da atividade reprodutiva (HOCHLEITHNER, 1994; THRALL et 

al., 2004). 

Tradicionalmente, elevações da atividade da ALT estão relacionadas à 

lesão hepática ou muscular (HARR et al., 2002; GRUNKEMEYER, 2010). Assim, 

na lesão muscular induzida por doxiciclina em pombos os valores da enzima se 

mantiveram acima da normalidade por um período de duas horas (HARR, 2002). 

A atividade da ALT nas aves pode estar elevada em decorrência de dano em 

múltiplos tecidos, dificultando a sua interpretação (JAENSCH, 2000; 

GRUNKEMEYER, 2010). Em muitos casos, aves com lesão hepática severa 

apresentam valores normais de ALT, refletindo o fato de que os níveis de atividade 
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desta enzima no tecido hepático de algumas espécies são muito baixos. Em 

muitas espécies de aves, os níveis normais da atividade de ALT estão abaixo do 

limiar de sensibilidade de muitos analisadores (HOCHLEITHNER, 1994). Por 

outro lado, nas aves de rapina parece ser um bom marcador para dano hepático, 

mas sem apresentar vantagens quando comparada com a AST (THRALL et al., 

2004). 

Assim, pela sua pouca especificidade como marcador de lesão 

hepática a sua determinação é frequentemente omitida nos painéis bioquímicos 

de aves (HARR, 2002). 

 

B) Aspartato aminotransferase (AST) 

A atividade AST existe em múltiplos tecidos, mais os principais são o 

fígado e o músculo (GRUNKEMEYER, 2010; CAPITELLI & CROSTA, 2013). Sua 

distribuição varia em função das diferentes espécies de aves e, também tem sido 

descrita no coração, cérebro e rins (HOCHLEITHNER, 1994). A sua função é 

catalizar a transaminação de L-aspartato e 2-oxoglutarato a oxalacetato e 

glutamato e, como na ALT, também precisa do cofator PP para atuar (EVANS, 

1996). Por ser muito semelhante a ALT, os seus métodos de determinação são 

também parecidos, utilizando reações acopladas (HOCHLEITHNER, 1994). 

As variações fisiológicas associadas a este parâmetro dependem de 

cada espécie e se relacionam com a idade, mas a causa de tais variações ainda 

não foi completamente elucidada (HOCHLEITHNER, 1994). 

A AST não é especifica para dano hepatocelular nem para lesão 

muscular, mas em psitacídeos, sempre se apresenta aumentada com dano 

hepático de qualquer etiologia (CAPITELLI & CROSTA, 2013). Também é muito 

sensível na detecção da hepatopatia causada por etilenoenglicol (substância 

anticongelante) em pombos (HARR, 2002). Em geral se considera que é uma 

enzima sensível, porém pouco específica nos casos de problemas hepáticos 

(GRUNKEMEYER, 2010). A atividade da AST também se eleva nos casos de 

dano muscular e observou-se que retornava aos níveis basais 100h após a injúria 

muscular induzida com doxiciclina em pombos (HARR, 2002). A sua análise pode 

fornecer informações relevantes quando combinado com outros testes, por 

exemplo, deve ser analisada em conjunto com a creatinina quinase para 



13 
 

diferenciar dano muscular do hepático (JAENSCH, 2000; GRUNKEMEYER, 

2010). 

Nas aves, a atividade normal da AST está abaixo de 275 UI/L (THRALL 

et al., 2004). Em geral considera-se que valores de AST de 350 UI/L representam 

elevações moderadas da enzima e a partir de 800 UI/L, elevações marcadas, que 

se acompanhadas por biliverdinúria ou biliverdinemia, são indicativas de dano 

hepatocelular grave (THRALL et al., 2004; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Em psitacídeos as elevações da atividade da AST estão relacionadas a 

doença de Pacheco, clamidiose, exposição a produtos químicos tóxicos e ao uso 

de alguns fármacos como doxiciclina e antifúngicos como cetoconazol, fluconazol 

ou itraconazol (CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Outras causas de elevações na atividade desta enzima são 

deficiências de vitamina E, selênio ou metionina, intoxicação por pesticidas ou 

tetracloreto de carbono e dano muscular (HOCHLEITHNER, 1994). 

 

C) Glutamato desidrogenase (GLDH) 

Esta enzima mitocondrial se localiza em vários tecidos, concentrando-

se no fígado, rim e cérebro em frangos, perus e pombos (HOCHLEITHNER, 

1994). 

A GLDH é considerada marcador de dano hepático mais específico nas 

aves e tem uma vida media menor quando comparada com a ALT e AST 

(LUMEIJ, 2008). Porém, pelo fato de ser uma enzima mitocondrial, a sua 

atividade somente se elevará em casos de dano hepático severo, como na 

necrose hepática, constituindo, portanto um marcador de baixa sensibilidade 

(HARR, 2002; GRUNKEMEYER, 2010). 

Também existe importante atividade GLDH no tecido renal, mas nesse 

caso, grande parte da enzima é excretada diretamente na urina, não atingindo a 

circulação (HARR, 2002). 

Os estudos referentes a esta enzima e os intervalos de referência para 

as diversas espécies ainda são escassos (HOCHLEITHNER, 1994). O fato de 

muitos laboratórios não oferecerem este teste de maneira rotineira diminui a sua 

aplicabilidade. Também é o caso da enzima sorbitol desidrogenase, considerada 

junto a GLDH, de grande especificidade hepática em aves (WILLIAMS et al., 
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2012). 

D) Lactato desidrogenase (LDH) 

Os métodos para a determinação da atividade da LDH utilizam reações 

em uma ou outra direção, do piruvato para lactato ou vice versa. Esta enzima atua 

na glicólise, e nas aves, é especialmente ativa nos eritrócitos. Assim hemólise da 

amostra causará grandes elevações na atividade da LDH plasmática (HAWKINS 

et al., 2006; CAPITELLI & CROSTA, 2013). Também pode apresentar variações 

decorrentes de causas fisiológicas, principalmente estacionais e entre gêneros 

(HOCHLEITHNER, 1994). 

As diferentes isoformas desta enzima se encontram em vários tecidos. 

Assim, elevações na sua atividade serão marcadores pouco específicos, sendo a 

sua determinação, na prática, pouco utilizada (HARR, 2002). A atividade 

plasmática da LDH aumenta consideravelmente com doença hepatocelular ou 

lesão muscular e, em comparação a AST ou a ALT, o seu aumento e diminuição 

são mais rápidos (CAPITELLI & CROSTA, 2013), podendo oferecer informações 

sobre a cronicidade da doença (HOCHLEITHNER, 1994; GRUNKEMEYER, 

2010). 

Contrariando publicações mais antigas, foi observado que a atividade 

plasmática de LDH também não é um valor representativo da forma física (fitness) 

em aves de rapina (HARR, 2002). 

 

E) Creatinina quinase (CK) 

Existem vários métodos para quantificar a atividade da CK, que podem 

ser tanto colorimétricos, fluorimétricos ou reações acopladas de enzimas 

(HOCHLEITHNER, 1994). Esta enzima se localiza no tecido muscular, cardíaco e 

cérebro. No músculo a CK cataliza a conversão de ATP e creatina, para creatina 

fosforilada, que serve como fosfato de alta energia para a sua utilização na 

atividade muscular (RAJMAN et al., 2006). 

A maioria dos vertebrados expressam duas isoformas desta enzima no 

citosol, a M-CK e a B-CK, e existe uma terceira forma mitocondrial. Para a enzima 

ser ativa, as isoformas tem que estar em forma dimérica, ou seja, unidas em 

dupla e as diferentes conformações são tecido específicas. Nos frangos, a 

isoforma B-CK se localiza no cérebro adulto, o músculo liso, o coração e em 
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muitos outros tecidos assim como nas células embrionárias. Já a M-CK se 

acumula no músculo esquelético. Distintivamente dos mamíferos, nos que o 

músculo cardíaco contém tanto B-CK como M-CK, habitualmente formando 

dímeros (MB-CK), nas aves, o coração só expressa a isoforma B-CK. Além disso, 

a B-CK apresenta dois monômeros que se diferenciam por pontos isoelétricos 

diferentes e um aminoácido, a serina (QUEST et al., 1990). Estas isoenzimas 

podem ser separadas e quantificadas por eletroforese (HOCHLEITHNER, 1994). 

Os valores normais de CK variam de 100 a 500 UI/L. Porém, 

principalmente em aves de rapina, a atividade muscular decorrente do estresse 

por contenção durante a colheita sanguínea pode elevar muito estes valores 

(THRALL et al., 2004). 

A causa de incremento na CK é o dano muscular, sendo nas aves, uma 

enzima específica. Como possíveis causas de lesão muscular figuram o trauma, 

exercício forçado, contenção, a injeção intramuscular de fluidos irritantes ou 

infecções sistêmicas que afeitam o músculo esquelético ou cardíaco. 

A determinação é utilizada para auxiliar na interpretação da atividade 

da AST, com objetivo de diferenciar entre dano muscular e hepatocelular, sendo 

que no primeiro caso as duas enzimas estarão elevadas e no segundo apenas a 

AST. Esta interpretação nem sempre é tão simples, pois situações de indivíduos 

apresentando injúria muscular concomitantemente à injúria hepatocelular 

preexistente podem acontecer, mascarando o diagnóstico do problema hepático. 

Além disso, a AST plasmática tem uma vida mais longa do que a CK; após sofrer 

uma única injúria muscular, os níveis de CK voltarão à normalidade mais 

rapidamente do que os de AST, podendo, em função do momento de colheita da 

amostra, acontecer diagnóstico errôneo de problema hepático (CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). 

Foram observadas elevações na atividade da CK durante a fase de 

crescimento de frangos de corte alimentados ad libitum, sugerindo que a seleção 

genética para uma taxa de crescimento rápido induz miopatias e o afluxo desta 

enzima para a corrente circulatória. A diminuição da taxa de crescimento por meio 

da limitação da alimentação, reduz o dano muscular e consequentemente o afluxo 

das enzimas (RAJMAN et al., 2006). Comparando linhas genéticas de 

crescimento rápido com outras com menores taxas de crescimento, observaram-
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se maiores níveis de CK. Elevações marcadas na CK plasmática têm sido 

relacionadas a miopatias decorrentes de estresse e crescimento. O afluxo de CK 

desde as células musculares é consequência das alterações na membrana 

plasmática provocadas por elevações no cálcio mioplasmático (SANDERCOCK & 

MITCHELL, 2003). 

A CK também apresenta variações por causas fisiológicas, mas não é 

afetada pelo gênero ou a idade das aves (HOCHLEITHNER, 1994). RAMÍREZ et 

al. (2010) estudaram a CK como parâmetro representativo do investimento 

reprodutivo em espécies de aves marinhas. Tal uso da CK se fundamenta no 

incremento da atividade muscular decorrente da resposta fisiológica que é ativada 

durante o período reprodutivo. Os resultados do estudo demonstraram que além 

da utilidade já conhecida como marcador de dano muscular, a CK também é um 

excelente método para quantificar a energia necessária na estratégia reprodutiva 

de cada sexo, constituindo assim uma ferramenta muito útil no estudo destas 

estratégias. Confirmando as observações anteriores STOUT et al. (2010) também 

relacionaram incrementos da CK, junto com a AST, com o período reprodutivo, 

que se associa a liberação de adrenalina, incremento do exercício e o estresse. 

Este parâmetro também tem sido usado para avaliar o impacto de 

diferentes técnicas de captura em aves silvestres (BOLLINGER et al., 1989). 

Ocorrem elevações nos valores da atividade da CK e da AST decorrentes da 

captura, que aumentando ainda mais, a medida que o tempo de captura se 

prolongava (BOLLINGER et al., 1989; MILANI et al., 2012). Também foi observada 

sua associação entre animais que manifestavam problemas de voo após o 

manejo, provavelmente por miopatia decorrente da captura, portanto altos valores 

de CK podem ser utilizados como indicador da síndrome da miopatia por captura 

(BOLLINGER et al., 1989). 

 

 

F) Gama glutamiltransferase (GGT) 

Como peculiaridade, esta enzima precisa ser analisada no plasma 

colhido com EDTA, pois a heparina interfere no teste causando turbidez e o 

citrato, o oxalacetato ou fluoreto podem inibir a sua atividade (HOCHLEITHNER, 

1994). 
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Os valores de referência variam em função dos autores, provavelmente 

fruto das diferencias metodológicas, mas em geral, é reconhecida a peculiaridade 

dos papagaios pertencentes ao gênero Amazona nos quais em condições de 

normalidade os valores desta enzima se apresentam elevados (de 10 a 16 U/L) 

(HARR, 2002). Em muitas aves sadias, a atividade desta enzima está abaixo dos 

níveis de sensibilidade de muitos testes (HOCHLEITHNER, 1994). 

Esta enzima, do mesmo modo que em cães e gatos, é especifica dos 

epitélios biliar e renal nas aves (HARR, 2002; GRUNKEMEYER, 2010). A sua 

função é a transferência do grupo gama-glutamil dos peptídeos até um receptor 

apropriado. Também foram constatados níveis de atividade no rim e cérebro de 

pombos (HOCHLEITHNER, 1994). 

Foram observadas elevações significativas da atividade da GGT em 

aves com carcinoma de dutos biliares e, em geral, condições de colestase ou 

problemas do epitélio biliar. Mesmo assim, a utilidade clínica desta enzima no 

diagnóstico de doenças biliares nas aves ainda não tem sido profundamente 

avaliada (HARR, 2002). 

Apesar de ser considerada um marcador pouco sensível e 

inconsistente para o diagnóstico de doença hepática nas aves, foram observados 

incrementos da atividade no plasma na maioria dos pombos nos quais induziu-se 

dano hepático (HARR, 2002). Porém, esta associação não é regular, por exemplo, 

em periquitos, o dano hepático induzido não afeitou os valores e GGT (WILLIAMS 

et al., 2012) e em geral, considera-se que o valor diagnóstico é ainda 

desconhecido (HOCHLEITHNER, 1994). 

 

G) Fosfatase alcalina (ALP) 

Há muitos métodos para determinar a atividade desta enzima, tornando 

difícil a comparação de resultados entre laboratórios (HOCHLEITHNER, 1994). 

A função da ALP está relacionada com o aporte de energia para o 

intercâmbio de íons através das membranas celulares (HOCHLEITHNER, 1994). 

O seu papel se associa com o metabolismo do cálcio e fósforo, e acredita-se que 

funciona como um ponto chave de regulação do crescimento das aves, 

participando das atividades condrogênicas e osteoblásticas (RAJMAN et al., 

2006) e apresentando altos níveis de atividade nos osteoblastos (ALONSO-
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ALVAREZ, 2005). Deste modo, podem ser observadas variações fisiológicas, 

apresentando níveis de atividade maiores nas aves jovens decorrentes do 

crescimento ósseo e também em fêmeas antes da postura. Também foram 

descritas variações estacionais (HOCHLEITHNER, 1994). Assim, em gaivotas e 

andorinhas jovens, aumentos da ALP têm sido relacionados com a osteogênese, 

sendo que estes parâmetros diminuíram com a idade, mas nestas espécies, 

diferentemente de outras, não foram relacionados com o grau de ossificação 

esquelética (ALONSO-ALVAREZ, 2005). Situaões de restrição alimentar em 

frangos, também provocaram maiores atividades de ALP, que parecem estar 

relacionadas à elevação da atividade osteoblástica, pois o crescimento 

esquelético é priorizado (RAJMAN et al., 2006). 

A atividade desta enzima ocorre principalmente no duodeno e rim e, 

diferente de outras medições enzimáticas que se relacionam com o grau de dano 

celular, a elevação na atividade da ALP está ligado à atividade celular 

incrementada, ou seja, o aumento da síntese (HOCHLEITHNER, 1994). No 

fígado, as quantidades detectadas em algumas espécies de aves foram muito 

baixas (RAJMAN et al., 2006), apesar disso, existem autores que citam como 

causa de elevações da ALP as doenças hepáticas (HOCHLEITHNER, 1994). 

Assim, a elevação da sua atividade parece ser específica da ação 

osteoblástica aumentada e mudanças ósseas relacionadas com os processos de 

crescimento, trauma, reparação, osteomielite, neoplasia, hiperparatireoidismo 

nutricional secundário e formação da casca do ovo (RAJMAN et al., 2006). 

 

H) Amilase 

Existem mais de 20 métodos para a análise da atividade da amilase, 

sendo que os substratos e intervalos de referência variaram em função do método 

utilizado. Nas aves, o uso de bioquímica seca muitas vezes resulta em valores 

que excedem os limites máximos do intervalo de sensibilidade do teste 

(HOCHLEITHNER, 1994). 

A amilase tem procedência pancreática, hepática ou do intestino 

delgado correspondendo a cada um destes órgãos uma isoenzima específica. 

Nas aves, estas diferentes formas não tem sido separadas, dificultando a 

identificação da origem em casos de detecção de incrementos na atividade 
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plasmática (HOCHLEITHNER, 1994). 

Esta enzima não é considerada específica em aves. Existem poucas 

descrições e estudos de doença pancreática em aves e a atividade da amilase 

pode incrementar tanto na injúria pancreática como em outras patologias. A 

toxicose por zinco pode levar a pancreatite e se observa uma correlação positiva 

entre o aumento dos níveis tóxicos e a atividade da amilase (CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). 

A lipase também é uma enzima pancreática, com função de digestão 

dos ácidos graxos da dieta. A pesar de não ser muito estudada nas aves, 

incrementos na sua atividade se relacionam com pancreatite aguda, sendo junto 

com a amilase um bom marcador desta patologia (HOCHLEITHNER, 1994). 

 

 

2.3.3 Metabólitos e nutrientes 

 

O metabolismo envolve os processos pelos quais os animais obtém a 

energia química contida nos alimentos. Este processo engloba um conjunto de 

mecanismos bioquímicos que acontecem desde o momento da ingestão, durante 

a utilização e até a excreção de produtos derivados. Classicamente estes 

processos bioquímicos têm sido divididos em função do metabolismo dos três 

constituintes principais dos alimentos: carboidratos, proteínas e lipídios (KANEKO, 

2008). A mensuração dos produtos derivados destes processos definirá o perfil 

metabólico de cada individuo ou espécie (SARUP et al., 2012). 

 

A) Proteínas 

A grande maioria das proteínas circulantes no plasma são sintetizadas 

pelo fígado, a exceção das imunoglobulinas. As principais funções destas 

moléculas são manter o volume sanguíneo por meio do efeito osmótico coloidal, 

participar na manutenção do pH do sangue, uma vez que apresentam capacidade 

tampão (do 15% a 20% da capacidade tampão total), fazer o transporte de 

hormônios e fármacos, participar da coagulação celular e catalisar (enzimas) e 

regular (hormônios) processos biológicos. Algumas delas também são 

indispensáveis nas reações inflamatórias, imunes e nos processos de 
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regeneração e reparação tissular, quando são chamadas de proteínas de fase 

aguda (MELILLO, 2013). 

Tradicionalmente, nas espécies domésticas, a concentração das 

proteínas é determinada no soro. Mas em muitas aves, o reduzido tamanho e 

consequentemente o pouco volume de amostra, faz com que seja necessário 

colher o sangue com anticoagulante e fazer a dosagem de proteínas no plasma. A 

principal diferença entre os dois produtos é a presença do fibrinogênio no plasma, 

pois por ação do anticoagulante este composto não é utilizado na cascata de 

coagulação. Deste modo, a concentração de sólidos totais no plasma será maior 

que no soro (por volta do 5% maior) e o padrão eletroforético será diferente, 

sendo que no plasma se observará um aumento da fração das globulinas beta, 

onde normalmente migra o fibrinogênio (MELILLO, 2013). 

Há dois métodos principais para à determinação das concentrações de 

proteína total: o método por refratômetro e o método do biureto. O primeiro 

fornece resultados menos acurados, sobretudo naquelas espécies de aves com 

concentrações altas de glicose no sangue, pois este componente assim como 

outros compostos refrativos como os cromatógenos e os lipídeos, causam 

interferências na leitura com refratômetro. Não entanto, em aves com quantidades 

moderadas de glicose como frangos, perus e patos, foi estabelecida correlação 

entre os dois métodos. Mesmo assim, o método do biureto é considerado mais 

acurado para esta medição (HARR, 2002) e fornece bons resultados quando as 

concentrações de proteína estão entre 1 e 10 g/dL, apesar de ainda não ter sido 

validado em aves (CAPITELLI & CROSTA, 2013). O método do biureto se baseia 

na reação do Cu2+ com as uniões peptídicas em solução alcalina, formando 

complexos de coloração azul violeta. É usado tanto nos analisadores por 

bioquímica líquida, quanto por bioquímica seca, sendo considerado preciso na 

detecção de concentrações variando de 1 a 100 g/L. Para a detecção de valores 

menores é necessário utilizar métodos de precipitação ou testes químicos mais 

sensíveis (LUMEIJ, 2008). 

A maioria dos métodos de determinação das frações de proteínas, 

requerem o cálculo prévio da concentração total de proteína, valor que será 

utilizado para determinar a quantidade de proteína em cada fração (LUMEIJ, 

2008). Para a contagem diferencial das proteínas, e a determinação dos valores 
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de albumina, o método mais indicado é a eletroforese (HOCHLEITHNER, 1994). 

O método que utiliza o verde de bromocresol (BCG) para a 

determinação da albumina tem sido utilizado em aves, mas não tem sido aceito 

por demonstrar fortes discrepâncias com a eletroforese, considerado método 

padrão (CRAY et al., 2011; SANTOS SCHMIDT et al., 2011). A vantagem deste 

método é que permite o cálculo, por substração da albumina no total da proteína, 

da quantidade de globulinas. O BCG usa um corante de ligação (verde de 

bomocresol) que se une a aminoácidos específicos, mudando a sua absorbância 

que é detectada por refratômetro (DOUMAS et al., 1997; LUMEIJ, 2008). A 

problemática deste método nas aves é que os valores são interpretados utilizando 

os padrões estabelecidos para a espécie humana ou bovina. Porém 

provavelmente existem diferenças de ligação do corante das proteínas destas 

espécies para as aviárias, sendo preciso definir o padrão específico para aves 

(CAPITELLI & CROSTA, 2013). Além disso, a acurácia do método diminui com 

níveis baixos ou muito elevados de albumina e, nas amostras heparinizadas, 

existe a possibilidade de interferência com o fibrinogênio (LUMEIJ, 2008). 

Existem algumas considerações técnicas a serem mencionadas para a 

realização da eletroforese. Em primeiro lugar, referente à conservação da 

amostra, alguns autores relataram efeitos deletérios da refrigeração. Em 

contraposição, o congelamento não afeta a técnica, mas sim o recongelamento. 

Outro fator que pode alterar os resultados é a hemólise, cujos produtos nas aves 

migram na fração das gamaglobulinas. Por último, a lipemia, alteração muito 

frequente em papagaios sul americano, também produz elevação das 

gamaglobulinas (CRAY et al., 2007). 

A eletroforese em gel do plasma permite determinar a concentração de 

albumina e a distribuição de globulinas e é útil na caracterização dos estádios 

agudos e crônicos da inflamação, podendo também ser utilizada para o 

monitoramento terapêutico, nas situações em que a observação de sinais clínicos 

é difícil (HARR, 2002). A separação permitirá obter os porcentuais das diferentes 

proteínas e, posteriormente, com o valor de proteína total as concentrações de 

cada uma delas (MELILLO, 2013). 

A eletroforese se baseia na separação das proteínas de acordo com o 

tamanho e a carga elétrica, o que produz diferentes velocidades de movimento 
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quando colocadas num campo elétrico artificialmente criado. Estas proteínas 

podem ser colocadas em tiras de acetato de celulose ou em gel de agarose. Sua 

distribuição ao longo do gel de agarose, em função da sua migração, é 

representada graficamente numa curva na qual a extensão se correlaciona com a 

carga e tamanho e altura de cada pico corresponde à densidade, mensurada com 

densitômetro (LUMEIJ, 2008). Também tem sido utilizada a eletroforese com 

sistema capilar automático, obtendo resultados ligeiramente discrepantes quando 

comparada com a eletroforese em gel. Porém a melhor repetibilidade e 

reprodutibilidade do sistema capilar despertam o interesse para futuros estudos 

desta técnica em aves (ROMAN et al., 2013). 

Na eletroforese com gel de agarose nos mamíferos, normalmente são 

identificadas cinco frações proteicas, ordenadas em função da carrega elétrica: 

albumina (altamente negativa e com pouco peso molecular), alfa 1 globulinas, alfa 

2 globulinas, beta globulinas e gamaglobulinas (as maiores e com menor carga 

negativa). Porém, nas aves, assim como nos répteis, aparece uma fração 

migrando com maior velocidade do que a albumina, conhecida como pré-

albumina (MELILLO, 2013). 

À exceção da albumina, cada fração está constituída por várias 

proteínas nomeadas a seguir. A fração pré-albumina inclui à transtirretina, cuja 

função é o transporte de hormônios tireoideos e de retinol e apresenta 98% de 

homologia entre varias espécies de vertebrados (HARR, 2002). A fração pré-

albumina é contabilizada junto com a albumina para o cálculo albumina/globulinas 

(A/G). A sua presença varia em função das diferentes espécies, podendo em 

algumas representar até o 75% dentro da soma da pré-albumina e a albumina e 

em outras, como por exemplo, para os falconiformes representa somente 10% ou 

está ausente. Alguns autores consideram mais correta a subtração da fração pré-

albumina para o cálculo da razão A/G, já outros por ser a pré-albumina uma 

proteína de fase aguda negativa consideram mais adequado incluí-la no cálculo 

A/G pois tem valor diagnóstico na inflamação aguda (MELILLO, 2013). 

Seguida da pré-albumina aparece a fração albumina, a mais importante 

das proteínas do plasma na maioria das espécies. As suas funções são o 

transporte de muitas moléculas e à manutenção da pressão oncótica do sangue 

(MELILLO, 2013). Quando comparadas várias espécies, observam-se padrões 
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diferentes de migração para a fração albumina. Isto se atribui à variabilidade de 

conformações e distribuições das cargas de superfície entre as moléculas da 

proteína (HARR, 2002; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Fazendo parte da fração alfa 1 e alfa 2 globulina estão as proteínas de 

fase aguda, que são aquelas que atuam nas situações de trauma, na inflamação 

ou as infecções (MELILLO, 2013). Algumas delas são: a alfa 1 antitripsina (fração 

alfa 1 globulina), alfa 2 macroglobulina (fração alfa 2 globulina), fibrinogênio, 

lipoproteína beta, transferrina, complemento e vitelogenina (fração beta globulina) 

(HARR, 2002). Em algumas espécies, como o papagaio cinza africano, as beta 

globulinas aparecem divididas em duas sub frações, mas ainda se desconhece o 

significado clínico deste fenômeno. Todas estas proteínas são consideradas 

proteínas de fase aguda positivas, pois a sua concentração aumenta nas injúrias 

comentadas anteriormente. Em contraposição existem as proteínas de fase aguda 

negativas, que experimentam diminuição das suas concentrações. Neste grupo 

está incluída a albumina, que deixa de ser produzida pelo fígado para dar lugar à 

produção das proteínas de fase aguda positiva (MELILLO, 2013). Também são 

proteínas de fase aguda negativas a pré-albumina e a transferrina, esta última 

aparecerá na fração beta ou gama das globulinas, dependendo do gel utilizado 

para a realização da técnica (GRASMAN et al., 2000). 

Finalmente, a fração gamaglobulinas inclui as imunoglobulinas e, 

especialmente nas aves, produtos de degradação do complemento, estes últimos 

também considerados proteínas de fase aguda (THRALL et al., 2004). 

Os valores de proteína total nas espécies de aves costumam ser 

menores quando comparados com os dos mamíferos, geralmente variam de 2,5 a 

4,5 g/L (HARR, 2002). Os primeiros estudos realizados com frangos indicaram, 

como nos mamíferos, a presença de proteínas de fase aguda, mas com notáveis 

diferenças na resposta. Maiores valores da fração pré-albumina, menor 

concentração de gama globulinas e uma maior resposta na fração de beta 

globulina sob estímulo inflamatório. Estudos posteriores evidenciaram grande 

variabilidade entre espécies de aves, mesmo dentro das pertencentes a um 

mesmo gênero (MELILLO, 2013). Em psitacídeos, as concentrações normais de 

albumina, alfa globulina, beta globulina e gama globulina variam de 1,5 a 3 g/L, 

0,1 a 0,5 g/L, 0,2 a 0,6 g/L e de 0,2 a 0,7 g/L respectivamente, e o razão A/G é de 
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1,5 a 3,5 (CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Em geral a elevação na concentração de proteínas (hiperproteinemia) 

sempre deve ser avaliada em conjunto com o valor de hematócrito. A elevação de 

ambos indica desidratação e, nesta situação, a razão A/G será normal. A elevação 

das proteínas também pode indicar aumento na síntese de globulinas, mas nesta 

situação a razão A/G estará diminuída, (CAPITELLI & CROSTA, 2013; MELILLO, 

2013). 

A hipoproteinemia pode ser causada por super-hidratação, diminuição 

da síntese de albumina ou globulinas ou pela perda de proteínas associada a 

hemorragia, vasculite, nefropatia ou enteropatia. Esta perda, exceto na 

hemorragia onde ocorre perda equilibrada de albumina e globulina, estará sempre 

caracterizada por a diminuição maior da albumina em relação às globulinas, 

devido ao seu menor tamanho, que facilita a migração através do endotélio 

vascular (MELILLO, 2013). A diminuição na concentração de albumina é atribuída 

a quadros de má digestão e absorção, insuficiência hepática ou a perda de 

proteínas por enteropatia e nefropatia (HARR, 2002). Em geral considera-se que 

valores de proteína menores que 3,5 g/L estão associados a menores chances de 

recuperação frente a situações de doença (DUNBAR et al., 2005). 

A diminuição nas concentrações de proteína e albumina também foi 

reportada em situações de restrição alimentar em frangos de corte, quando a 

síntese hepática de proteínas diminuiu à metade (RAJMAN et al., 2006). 

Confirmando a estreita relação entre proteína total e status nutricional, que por 

sua vez interfere na qualidade do ovo e, consequentemente, na probabilidade de 

sobrevivência dos filhotes, foi relatado que o acréscimo de 0,1 g/dL na proteína 

total reflete positivamente (113%) na probabilidade de sobrevivência da 

descendência. Este estudo evidencia a importância fisiológica deste parâmetro, 

até mesmo maior que a da glicose (DUNBAR et al., 2005). 

Anticoagulantes cumarínicos podem intoxicar aves de rapina por meio 

da ingestão de presas intoxicadas. As aves afetadas podem apresentar 

hipovolemia, hipoproteinemia e anemia sem outras lesões aparentes. Estes 

tóxicos interferem no metabolismo da vitamina K, essencial para a coagulação 

(NEVILL, 2009). 

Em psitacídeos, as beta globulinas, que neste grupo são as globulinas 
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predominantes, estão aumentadas de 15% a 35% nas infecções por clamidiose, 

aspergilose ou sarcocistose. Em frangos expostos a substâncias irritantes foi 

descrita a mesma reação. Isso demonstra que as proteínas de fase aguda 

positivas migram para esta fração. A transferrina parece ser a proteína de fase 

aguda predominante e, mesmo não sendo específica para alguma doença em 

particular, a sua curta vida (24 a 48 h) faz com que o seu monitoramento seja 

importante como indicador da resposta à terapia (MELILLO, 2013). 

O aumento no fibrinogênio, também uma beta globulina, foi relacionado 

com a presença de infecção bacteriana em muitas espécies de aves. Nas aves de 

rapina a quantificação de fibrinogênio tem sido usada para caracterizar a 

inflamação, mas ainda são necessários estudos para avaliar a especificidade e 

sensibilidade deste parâmetro. Mesmo assim, nestas aves a razão proteína 

plasmática total / fibrinogênio é interpretado como inflamação ou infecção quando 

é < 1,5 e desidratação quando > 5 (HARR, 2002). 

A fração das alfa globulinas pode ser mais o menos extensa em função 

do grupo de aves analisado. Os falconiformes, por exemplo, apresentam níveis 

mais elevados quando comparados com psitacídeos, nos quais estas 

representam somente de 4% a 8% do total de proteína e, mesmo nos processos 

patológicos, as suas quantidades são pouco alteradas. A exceção ocorre no caso 

da nefrite aguda, quando a macroglobulina alfa 2, pelo fato de ser de grande 

tamanho, é a única proteína que não é perdida pelo rim, aumentando assim a sua 

concentração em relação as outras proteínas. Também foram detectadas 

pequenas variações nas concentrações de alfa globulinas durante a ativação do 

ovário, da mesma maneira que em espécies humanas. Mas nesse caso, há 

também elevação da transferrina, fazendo aumentar o pico das beta globulinas 

(MELILLO, 2013). 

Aumentos na fração das gamaglobulinas são detectados em estádios 

patológicos mais tardios, por exemplo, nos casos de doenças crônicas como 

clamidiose e micobacteriose (CAPITELLI & CROSTA, 2013). Já na aspergilose, 

apesar desta ser também uma doença crônica, seu efeito imunossupressor pode 

levar a padrões eletroforéticos normais, fazendo com que 30% dos pacientes 

apresentem aumento apenas na fração da beta globulina e não na gamaglobulina. 

Mesmo assim, na maioria de processos crônicos, o aumento de gamaglobulina 
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normalmente é caracterizado como uma gamapatia policlonal, ou seja, o 

incremento na produção de várias imunoglobulinas, que vai ser detectado na 

eletroforese por um pico de base larga (MELILLO, 2013), o que indica a presença 

de inflamação crônica ativa (CAPITELLI & CROSTA, 2013). Em raras ocasiões, o 

pico das gamaglobulinas na eletroforese vai ser alto e de base estreita, indicando 

a produção massiva de um só tipo de imunoglobulina, fenômeno conhecido como 

gamapatia oligoclonal ou monoclonal. Estas respostas estão relacionadas 

basicamente a proliferação neoplásica de linfócitos B, e ocasionalmente a outras 

patologias graves (MELILLO, 2013). Contrariamente, níveis baixos de 

gamaglobulinas serão sugestivos de imunodeficiência (CAPITELLI & CROSTA, 

2013). 

A contaminação com organoclorados também apresentou uma 

correlação positiva com as beta globulinas e negativa com as alfa globulinas em 

gaivotas e andorinhas de três semanas de idade, oriundas de populações 

silvestres. Foi sugerido que o aumento nas beta globulinas seja resultado do 

incremento do fibrinogênio, característico das inflamações e infecções, mas o 

efeito direto ou indireto destes contaminantes nas frações proteicas ainda não 

está claro. Outras relações referentes ao crescimento e a condição corporal foram 

achadas, principalmente na fração das beta globulinas (GRASMAN et al., 2000). 

A razão albumina / globulinas (A/G) pode estar diminuída na 

inflamação, na perda de proteínas por nefropatia e na falha hepática e elevada na 

foliculogênese em galinhas (THRALL et al., 2004). Este parâmetro é considerado 

de maior importância clínica do que as proteínas totais isoladamente 

(HOCHLEITHNER, 1994) Mudanças fisiológicas neste parâmetro também 

acontecem nas fêmeas durante a postura. Os estrógenos induzem 

hiperproteinemia por aumento das proteínas envolvidas na formação do ovo, que 

se encontram, em sua maioria, na fração das globulinas, aumentando assim o seu 

valor. A albumina também pode aumentar ligeiramente durante a postura, mas 

mesmo assim, a formação do ovo resulta na diminuição do razão A/G, sem isso 

ser indicativo de doença (HARR, 2002; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

A eletroforese demonstrou ser de grande utilidade no diagnóstico de 

várias patologias em falconiformes. O aumento na fração das beta globulinas 

pode ser sugestivo de aspergilose, inclusive após o resultado negativo na 
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pesquisa de anticorpos. Também facilita o diagnóstico em patologias como 

clamidiose, micobacteriose, abscessos e osteomielite (MELILLO, 2013). 

 

B) Ácido úrico 

O ácido úrico é a forma principal de excreção de componentes 

nitrogenados nas aves (HOCHLEITHNER, 1994; THRALL et al., 2004). Uma das 

hipóteses para explicar esta característica é o fato das aves serem ovíparas: o 

desenvolvimento embrionário e fetal ocorre dentro de um compartimento fechado, 

o ovo, que não permite difusão de nutrientes nem produtos de excreção. Isto 

justificaria a excreção de componentes nitrogenados na forma de ácido úrico, 

substância muito mais inerte, de menor toxicidade quando comparado com a 

amônia ou a ureia (HARR, 2002). 

O ácido úrico é sintetizado predominantemente no fígado e uma 

pequena parte, é sintetizada nos túbulos renais. Aproximadamente de 80% a 90% 

é secretado de forma ativa nos túbulos contornados proximais em aves normais 

(CAPITELLI & CROSTA, 2013). Por apresentar mecanismo de secreção tubular 

ativa, os seus níveis não são influenciados por fenômenos de desidratação, com 

exceção daqueles casos muito graves nos quais a baixa taxa de filtração 

glomerular não permite a movimentação do ácido úrico através dos túbulos 

(HARR, 2002; CAPITELLI & CROSTA, 2013). Uma ave com função renal normal 

utiliza somente 50% dos néfrons para excreção, contando com uma reserva 

funcional considerável (HOCHLEITHNER, 1994). 

As aves são animais uricotélicos, capazes de eliminar ou acumular 

grandes quantidades de ácido úrico, com gasto de quantidades mínimas de água. 

Anatomicamente, os rins das aves estão formados por dois tipos de néfrons, os 

do tipo mamífero e os tipo reptiliano, estes últimos não apresentam alça de Henle 

e são os responsáveis pela secreção de ácido úrico e recebem sangue pelo 

sistema porta renal. As aves apresentam taxa de filtração glomerular (TFG) por 

glomérulo menor que os mamíferos, mas isso é compensado pela presença de 

maior número de glomérulos, produzindo assim taxa de filtração glomerular renal 

igual a dos mamíferos. Outra particularidade é que em caso de redução na TFG, 

há um baypass de sangue dos néfrons tipo reptiliano para os tipo mamífero, 

aumentando a capacidade de concentração da urina. Esta habilidade é 
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inversamente proporcional ao tamanho, sendo que aves menores apresentam 

maior capacidade de concentração da urina (CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

O método utilizado para a quantificação do ácido úrico é a oxidação 

pela uricase, que é altamente específico (HOCHLEITHNER, 1994). 

Algumas particularidades espécies específicas devem ser destacadas. 

As aves de rapina e outras carnívoras apresentam maiores valores de referência 

para ácido úrico, podendo também apresentar elevações evidentes dos valores 

no momento pós prandial (HARR, 2002; THRALL et al., 2004). As concentrações 

de ácido úrico também podem ser influenciadas por outros fatores como idade e 

dieta. Assim, em geral se considera que em aves jovens os valores são menores 

que em adultos (HOCHLEITHNER, 1994; ALONSO-ALVEREZ, 2005; CAPITELLI 

& CROSTA, 2013), porém um estudo feito em gaivotas mostrou diminuição na 

etapa adulta. As hipóteses propostas foram a melhora do estado nutricional e a 

mudança no catabolismo de proteínas; a mudança na dieta, que passa de ser 

mais proteica nos jovens a mais gordurosa nos adultos; ou mesmo uma disfunção 

renal nos jovens, o que explicaria também as concentrações mais elevadas de 

fósforo inorgânico neste grupo (ALONSO-ALVEREZ, 2005). 

A avaliação das concentrações de ácido úrico é muito utilizada para 

detectar doença renal. Segundo as espécies, a capacidade para compensar 

problemas renais varia, mas em geral, o aumento do ácido úrico aparece com um 

comprometimento renal superior a 70% a 80% (HOCHLEITHNER, 1994), com 

concentrações maiores que 15 mg/dL. As causas podem ser antibióticos 

aminoglicosídeos, intoxicação por chumbo, obstrução urinária, nefrite, 

nefrocalcinose e nefropatia associada a hipovitaminose A. Dietas hiperproteicas 

também podem causar tal incremento, assim como necrose tissular massiva ou 

desnutrição (causa aceleração no catabolismo de proteínas). Situações de 

restrição alimentar que levem a uma mobilização de reservas e, portanto, a 

mudanças no catabolismo de proteínas pelo uso de proteínas estruturais como 

fonte de energia, também foram relacionadas com elevações no ácido úrico 

(RAJMAN et al., 2006). A suplementação por longos períodos de corticosterona 

em frangos de corte provocou sua elevação no plasma e elevação significativa 

das concentrações de ácido úrico, ligado a catabolismo proteico que se refletiu na 

perda de massa corporal (LIN et al., 2004). 
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É importante lembrar que os valores de ácido úrico podem se 

apresentar dentro da normalidade mesmo quando o rim está comprometido, por 

exemplo, se o animal não se alimenta ou apresenta doença hepática 

concomitante. Além disso, em animais poliúricos e polidípsicos com nefropatia, a 

filtração da urina pode estar aumentada compensando assim a diminuição da 

capacidade secretora (CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

A avaliação do ácido úrico é importante no monitoramento do 

tratamento e da progressão da doença. Concentrações elevadas (de até cinco 

vezes) de ácido úrico no plasma podem levar à precipitação deste ácido em forma 

de cristais, que se acumulam nos tecidos, principalmente, nas articulações 

sinoviais e a superfície das vísceras. Este fenômeno é a causa da gota, sendo 

consequência de uma disfunção renal severa (THRALL et al., 2004; CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). 

Situações de hipouricemia são raras e podem estar relacionadas a 

dano hepático severo com consequente diminuição da produção de ácido úrico 

(HOCHLEITHNER, 1994). 

 

C) Ureia 

A ureia é o produto do catabolismo de proteínas, produzida no fígado e 

excretada por filtração glomerular. Em condições normais de hidratação a 

reabsorção desta pelos túbulos é quase nula, portanto seus níveis no sangue são 

muito baixos e, muitas vezes, indetectáveis pelos testes laboratoriais rotineiros. 

Isto muda em situação de desidratação, em que será reabsorvida quase na sua 

totalidade. Os valores normais em aves não carnívoras são menores a 5 mg/dL, 

enquanto os carnívoros apresentam maiores (<10 mg/dL) (HOCHLEITHNER, 

1994; HARR, 2002; THRALL et al., 2004; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Assim a ureia é representativa do estado de desidratação. Este 

parâmetro é útil quando avaliado concomitante ao acido úrico, obtendo a razão 

entre os dois. Este cálculo permite diferenciar entre desidratação, efeitos pós-

prandiais e patologias renais, sendo indicador da taxa de filtração glomerular. A 

razão estará fortemente aumentada nos casos de falha renal com redução da 

filtração (THRALL et al., 2004; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 
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D) Creatinina 

A creatinina é o produto metabólico do rompimento da fosfocreatina no 

músculo esquelético para obtenção de energia (RAJMAN et al., 2006). A excreção 

da creatinina é por via renal, sendo livremente filtrada e reabsorvida, mas nas 

aves, grande parte da creatina é excretada pelos rins antes de ser convertida a 

creatinina, fazendo com que esta última não possa ser usada como marcador de 

função renal (HOCHLEITHNER, 1994). 

Suas concentrações são diretamente proporcionais à massa muscular 

e inversamente à idade. Porém, estudos em frangos não detectaram tal 

correlação entre idade e creatinina (RAJMAN et al., 2006) e comparando 

diferentes espécies de aves, os valores de creatinina normais são constantes 

(entre 0,1 e 0,4 mg/dL) independentemente da massa muscular 

(HOCHLEITHNER, 1994). 

Aumento nas concentrações de creatinina é raro e pode acontecer no 

comprometimento renal severo, especialmente se a filtração estiver afetada, na 

peritonite relacionada ao ovo, na septicemia e na administração de medicamentos 

nefrotóxicos (HOCHLEITHNER, 1994). Na rotina clínica é um teste de pouco valor 

diagnóstico (CAPITELLI & CROSTA, 2013), pois é um composto que apresenta 

concentrações muito baixas, geralmente inferiores aos mínimos detectáveis pelos 

testes laboratoriais (HARR, 2002; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Foi proposto que elevações neste parâmetro estivessem relacionadas 

com aumento da atividade muscular. Associado a isso, a restrição alimentar, 

produziu elevações nas concentrações de creatinina em algumas espécies, 

podendo ser consequência de aumento da atividade para procura de alimento, 

porém, em outras espécies se observou a resposta contrária, redução dos níveis 

de creatinina (RAJMAN et al., 2006). 

Acredita-se que os valores de creatina seriam mais adequados para o 

diagnóstico de problemas renais em aves, mas infelizmente este teste não está 

disponível na maioria de laboratórios (THRALL et al., 2004). 
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E) Amônia 

Para a análise da amônia, o anticoagulante de escolha é o EDTA, pois 

a heparina lítica pode estar contaminada com amônia, alterando os resultados. A 

análise tem que ser realizada imediatamente após a colheita já que muitos 

processos catabólicos resultam na liberação de amônia. Por esta última razão, os 

níveis de amônia no soro costumam ser mais elevados dos que o do plasma 

(HOCHLEITHNER, 1994). 

A quantificação da amônia pode ser realizada por espectrofotometria 

em procedimento de dois estágios ou por eletroquímica, porém tratam-se de 

técnicas complicadas o que explica o fato de não serem feitas na rotina (BURTIS 

& ASHWOOD, 1996). 

A amônia sanguínea provém da absorção intestinal de amônia e do 

catabolismo das proteínas, principalmente no tecido muscular. A grande parte 

desta é convertida a ácido úrico e ureia pelo fígado, mantendo assim a 

concentração de amônia em sangue, baixa (HOCHLEITHNER, 1994). 

Elevações da amônia plasmática podem ser observadas em pacientes 

com doença hepática, por falta de função do fígado, ou nas intoxicações por 

gases de amônia, mais comuns nas aves de produção (HOCHLEITHNER, 1994; 

HARR, 2002). Mesmo assim não existem estudos avaliando clinicamente as 

concentrações deste metabólito em aves hígidas ou doentes (HARR, 2002). 

 

F) Bilirrubina 

As concentrações de bilirrubina nas aves são praticamente 

indetectáveis, pois estes animais têm níveis muito baixos de biliverdina redutase, 

enzima encarregada de passar de biliverdina para bilirrubina (THRALL et al., 

2004). Assim o pigmento majoritário dos ácidos biliares nas aves é a biliverdina 

(CAPITELLI & CROSTA, 2013). O teste para a detecção deste metabólito é 

realizado com fins de pesquisa e precisa da técnica por cromatografia líquida de 

alta performance, fato que limita o seu uso nos laboratórios clínicos convencionais 

(HARR, 2002). 

A importância clínica das concentrações de bilirrubina ou biliverdina 

nas aves ainda é desconhecida (HARR, 2002). Sabe-se que a biliverdina é a 

responsável pela coloração esverdeada dos uratos que aparece nos casos de 
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doença hepática. No plasma, a presença desta coloração ocorre em doenças 

hepatobiliares graves e está associada a um prognóstico desfavorável 

(CAPITELLI & CROSTA, 2013). Referente à bilirrubina, foram detectados 

aumentos na infecção por hepatite vírus em patos e em doença hepática severa 

produzida pelo vírus de Pacheco ou clamidiose em psitacídeos, com 

concentrações superiores a 44,5 µmol/L. Também há relatos de icterícia em 

araras com altas concentrações de bilirrubina. No entanto, o valor diagnóstico da 

bilirrubina pode variar entre espécies (HOCHLEITHNER, 1994). 

 

G) Ácidos biliares 

Diferente dos humanos, cães e gatos, nos quais os ácidos biliares 

predominantes são o cólico e o quenodesoxicólico, nas aves, o quenodesoxicólico 

é o majoritário. Estes compostos são sintetizados no fígado a partir do colesterol e 

excretados na bile. 90% destes ácidos serão reabsorvidos no jejuno e íleo em 

forma de gliocolato e taurocolato que voltarão ao fígado pela circulação porta. 

Uma pequena quantidade destes ácidos biliares reabsorvidos não será retirado do 

sangue pelo fígado, e atingirá a circulação geral. Esta última fração é a que é 

mensurada no painel bioquímico (HOCHLEITHNER, 1994; GRUNKEMEYER 

2010; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Assim como nos cães e gatos, a análise de ácidos biliares nos 

momentos pré e pós prandiais provavelmente seria ideal. Porém, pelo fato das 

aves apresentarem um divertículo no esôfago, o papo, que funciona como 

armazenado de alimentos e apresenta diferentes taxas de esvaziamento em 

função da espécie e até mesmo estase em condições patológicas, a 

estandardização dos momentos pré e pós prandiais é dificultada. Deste modo é 

preferível que a colheita ocorra após jejum, com exceção daquelas espécies 

desprovidas de vesícula biliar nas quais o jejum não é necessário, como 

avestruzes, pombos e alguns papagaios (HARR, 2002). 

Existem diferentes métodos para a determinação dos ácidos biliares: a 

cromatografia, o método enzimático e o radioimunoensaio (RIA) (HARR, 2002; 

GRUNKEMEYER 2010). Apesar de nenhum deles ter sido validado para o uso 

nas aves, o método enzimático é o mais utilizado (THRALL et al., 2004). No caso 

do RIA, por exemplo, a falta de reagentes específicos para aves e o uso dos 
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reagentes de medicina na técnica podem alterar os valores reais de ácidos 

biliares. Além disso, muitos reagentes comerciais não permitem a quantificação 

de concentrações superiores a 50 µmol/L e valores superiores são comuns nas 

aves. Isto faz com que sejam necessárias diluições das amostras antes da análise 

(HARR, 2002). 

A maioria dos valores de referência para as espécies de aves foram 

estabelecidos a partir do método enzimático. Este método mensura o grupo 3-

alfa-hidroxil presente na maioria dos ácidos biliares, sendo considerado o mais 

confiável para as espécies avícolas. Noentanto, este método depende da leitura 

por espectrofotômetro, facilmente afetada pela presença de hemólise ou lipemia, 

o que obriga o aprimoramento dos procedimentos de colheita, transporte e 

controle de qualidade (HARR, 2002; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Para a maioria das aves os valores de referência vão de 18 a 71 

µmol/L, com exceção dos papagaios do gênero Amazona, que quando 

comparados a outras espécies, apresentam concentrações mais elevadas de sais 

biliares (19 a 144 µmol/L) (HARR, 2002; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

O aumento dos ácidos biliares é sugestivo de recapturação anormal 

por parte do fígado, problemas na excreção até o intestino ou problemas na 

perfusão hepática. Foi relatada pequena correlação entre os valores de ácidos 

biliares e a atividade enzimática de AST, como marcador de dano hepático. Além 

disso, foi comprovada alta associação entre as concentrações elevadas de ácidos 

biliares e problemas hepáticos confirmados por biopsia. Isto sugere que 

problemas hepáticos nem sempre acarretaram elevação na atividade enzimática, 

mas sim elevação na concentração dos ácidos biliares. Este elemento não 

permite diferenciar o tipo de patologia hepática, mas atua como marcador 

sensível de função hepática em algumas espécies de aves (CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). Além disso, os ácidos biliares se mantém estáveis no plasma por 

períodos prolongados, permitindo, se for preciso, o envio e armazenamento de 

amostras (HOCHLEITHNER, 1994). Já em outro estudo com periquitos 

submetidos à injuria hepática induzida experimentalmente, os ácidos biliares não 

apresentaram alterações (WILLIAMS et al., 2012). 

A diminuição dos ácios biliares foi descrita em situações de doença 

hepática crônica, que resulta em cirrose, diminuindo a produção de ácidos biliares 
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e, consequentemente, a concentração plasmática destes. Esta situação também é 

comum em aves com microhepatia, malformação de penas e sobrecrescimento 

do bico (HOCHLEITHNER, 1994). 

 

H) Colesterol 

O metabolismo do colesterol nas aves é comparável ao dos mamíferos. 

Mesmo assim, elevações deste composto nem sempre estarão relacionadas a 

condições patológicas. Deste modo, antes da postura, inclusive antes da 

visualização radiográfica do ovo, ocorre elevação significativa das concentrações 

plasmáticas de colesterol decorrente da vitelogênese e da formação do ovo 

(HARR, 2002; THRALL et al., 2004). Um estudo realizado com gaivotas e 

andorinhas constatou que o colesterol plasmático é o melhor indicador das 

mudanças na massa corporal, de modo que quanto maior a massa corporal, mais 

elevada será a concentrações de colesterol. O ganho de massa corporal está 

correlacionado à idade, que passa a representar um parâmetro de variação 

fisiológica para o colesterol plasmático. O desenvolvimento das gônadas 

apresentou uma correlação semelhante, sugerindo reflexo da produção de 

esteroides no metabolismo lipídico. A dieta também afeta os níveis plasmáticos de 

colesterol, sendo mais elevados em aves carnívoras. Algumas espécies também 

apresentam valores diferentes em função do sexo (HOCHLEITHNER, 1994; 

ALONSO-ALVEREZ, 2005). 

O colesterol plasmático provém tanto da dieta como da síntese 

hepática. É eliminado na forma de ácidos biliares e os seus valores normais vão 

de 100 a 250 g/L. Sua concentração aumenta em casos de obstrução biliar extra-

hepática, fibrose hepática, hiperplasia de condutos biliares, hipotiroidismo, dietas 

ricas em gorduras, lipemia e inanição. Por outro lado, a hipocolesterolemia pode 

estar associada a estádios finais de falha hepática, má digestão ou má absorção e 

inanição (HOCHLEITHNER, 1994; THRALL et al., 2004; GRUNKEMEYER, 2010; 

CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

A restrição alimentar em frangos diminui os lipídios plasmáticos totais, 

o colesterol e o HDL (RAJMAN et al., 2006). 
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I) Triglicerídeos 

O método mais usado para a mensuração dos triglicerídeos baseia-se 

na mensuração de um dos seus produtos após a fragmentação, o glicerol. 

Consequentemente, qualquer processo que produza elevação do glicerol no 

sangue, como exercício ou estresse por contenção, produzirá elevações artificiais 

dos níveis de triglicerídeos (HOCHLEITHNER, 1994). 

Os triglicerídeos são sintetizados na mucosa intestinal e no fígado a 

partir dos componentes da digestão e absorção de ácidos graxos. Suas 

concentrações podem variar em função de vários fatores e o seu valor diagnóstico 

não tem sido bem estudado em aves (HOCHLEITHNER, 1994). 

Dependendo do clima, da dieta, do sexo ou de fatores hormonais, os 

níveis de triglicerídeos sofrem variações. Por exemplo, durante o jejum, sobretudo 

em aves obesas, ou após injeção de estrógenos, foram descritas elevações deste 

parâmetro. Em populações de cisnes silvestres sofrendo falta de alimento por 

poluição do ambiente observou-se diminuição dos triglicerídeos que foi associada 

a menor ingestão de alimento e menor deposição de gordura (ARTACHO et al., 

2007). Situações patológicas como peritonite associada a ovo ou 

hiperadrenocorticismo também podem provocar aumento dos triglicerídeos 

(HOCHLEITHNER, 1994). 

 

J) Lactato 

O lactato é produzido no músculo durante o metabolismo anaeróbico e 

posteriormente é metabolizado no fígado. O incremento de lactato se produz 

quando a taxa de produção de piruvato supera a utilização deste pela 

mitocôndria, por falta de oxigênio. Isso causa um acúmulo de piruvato no 

citoplasma que será oxidado pela via anaeróbica, produzindo lactato como 

produto. Este composto é indicativo de hipóxia celular (BURGDORF-MOISUK et 

al., 2012). 

A validação do método de determinação para o lactato em aves ainda 

não foi feita e são precisos mais estudos para determinar também os valores 

basais, pois o espectro de variação em aves parece ser muito amplo. Estudos 

comparando vários aparelhos detectaram diferenças significativas nos resultados, 

porém existia correlação entre eles (BURGDORF-MOISUK et al., 2012). 
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A elevação do lactato tanto pode ocorrer pelo aumento da produção, 

como pela diminuição do metabolismo pelo fígado, rins e coração. Também pode 

acontecer por taxa glicolítica elevada ou anomalias nas mitocôndrias 

(BURGDORF-MOISUK et al., 2012). 

Vários estudos relacionam as elevações do lactato à resposta a 

estímulos estressantes, sobretudo estresse agudo relacionada com a contenção e 

o transporte (HARMS & HARMS, 2012). Isto é mais pronunciado em animais de 

vida livre, que não estão acostumados a tais manejos (BURGDORF-MOISUK et 

al., 2012). 

Os valores de lactato têm sido utilizados para determinar a forma física 

nas aves de rapina, principalmente em programas de reintrodução, tentando 

adequar o momento de soltura e protocolos de treinamento de voo. Observou-se 

que os valores de lactato atingiram o pico aos dois minutos pós exercício e 

gradualmente decresciam até os valores iguais ou inferiores aferidos previamente 

ao voo. Este processo demorava 10 minutos nas aves treinadas, enquanto que 

nas que não estavam acostumadas à prática de exercício, o pico de lactato era 

maior e a recuperação dos valores basais, mais demorada. Estas medidas eram 

utilizadas para controlar o momento de soltura, que só deve ser feita quando a 

ave apresenta uma boa forma física (HARR, 2002; HARMS & HARMS 2012). 

 

K) Glicose 

As concentrações de glicose no sangue variam muito em função da 

espécie. Na maioria das espécies variam de 200 a 500 g/L (THRALL et al., 2004), 

mas em beija-flores, por exemplo, são de 800 g/L (HARR, 2002). 

Existem diferentes métodos para analisar este parâmetro. Os 

glicômetros portáteis, usam a glucose oxidase como biossensor, e têm como 

principal desvantagem o limiar de detecção de 600 mg/dL, sendo pouco úteis em 

algumas espécies de aves. Outra alternativa são os analisadores baseados em 

química líquida. Estes mensuram o NAD gerado a partir das reações em cadeia 

da hexoquinase e a glicose-6-fosfato-deshidrogenase. Este teste é o de escolha 

nas espécies que apresentam valores elevados de glicose (fisiológicos ou por 

patologia associada à hiperglicemia), pois é capaz de detectar concentrações de 

até 1000 mg/dL ou superiores a 2000 mg/dL, utilizando diluição automática 
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(HARR, 2002). Também apresenta a vantagem de não ser influenciado pela 

presença de lipemia ou hemólise, pois mensuram as mudanças na densidade 

ótica ao longo do tempo, servindo como próprio branco (HOCHLEITHNER, 1994). 

Diferente dos mamíferos, diminuições artificiais da glicose por demora 

no processamento ou na separação do plasma ou soro nas amostras, não são 

significativas, pois os eritrócitos das aves utilizam preferencialmente ácidos 

graxos como forma de energia (CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

A regulação das concentrações de glicose nas aves funciona com os 

mesmos mecanismos que nos mamíferos, a partir da ação da insulina e o 

glucagon. Porém esta regulação sofre variações em função das diferentes 

espécies de aves. Por exemplo, em espécies granívoras, o conteúdo de insulina 

no pâncreas é de 1/6 em comparação com os mamíferos, enquanto que a 

concentração de glucagon é de duas a cinco vezes maior. Foi observado que a 

pancreatectomia induzia crises hipoglicêmicas nas espécies granívoras, mas nas 

espécies carnívoras induzia diabetes mellitus, sugerindo predominâncias 

diferentes dos hormônios entre os dois grupos, ou seja, do glucagon e da insulina 

respectivamente. Além disso, as espécies carnívoras são capazes de manter as 

concentrações constantes de glicose durante períodos de jejum mais 

prolongados. Contrariamente, espécies granívoras de pequeno porte podem 

apresentar hipoglicemia após um período de jejum de 12 h. Estes episódios de 

hipoglicemia, também foram constatados em espécies de aves de rapina após o 

treinamento de voo posterior à alimentação restringida (HARR, 2002). Observou-

se que as concentrações de glicose se mantinham mesmo em longos períodos de 

restrição alimentar em frangos de corte (RAJMAN et al., 2006). Já em populações 

de cisnes silvestres, apesar dos valores de glicose terem de ser mantidos dentro 

de níveis estreitos para o bom funcionamento do organismo, foi detectada 

diminuição deste parâmetro como consequência de menor ingestão alimentar e 

esgotamento dos níveis de glicogênio (ARTACHO et al., 2007). Contrariamente, 

em pombos, foi observado que após o jejum de 73 h, produzia-se hiperglicemia 

(HOCHLEITHNER, 1994). Porém geralmente considera-se que as concentrações 

de glicose se mantém estáveis durante um a cinco dias em jejum na maioria das 

aves (THRALL et al., 2004). 

A glicose, junto com a proteína e a razão cálcio:fósforo, foi um dos 
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parâmetros mais relacionados com o sucesso reprodutivo e a sobrevivência da 

prole em perdiz, de tal modo que o incremento de uma unidade nos valores de 

glicose (1 mg/dL) aumentou em 4% o sucesso de sobrevivência (DUNBAR et al., 

2005). 

Existem variações fisiológicas das concentrações de glicose. Animais 

jovens apresentam valores mais elevados que os adultos e situações 

estressantes também aumentam as concentrações de glicose no sangue. Os 

processos fisiológicos relacionados com a muda também produzem elevações do 

parâmetro, assim como da proteína total. Suas concentrações também 

apresentam um padrão circadiano (DRIVER, 1981; HOCHLEITHNER, 1994). 

A diabetes mellitus, em psitacídeos, foi atribuída ao incremento da 

secreção de glucagon, mas existem estudos nos quais foram observadas 

concentrações de insulina menores às normais. Estes animais também 

responderam positivamente à terapia de administração de insulina. Após estas 

observações foi proposto que tanto a glucagonemia como a hipoinsulinemia 

podem ser responsáveis pelos quadros de diabetes em psitacídeos (HARR, 2002; 

CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

A hiperglicemia nas aves é induzida por altos níveis de glicocorticoides 

endógenos ou exógenos em situações como esforço, excitação, temperaturas 

extremas, estresse ou medicação com glicocorticoides (CAPITELLI & CROSTA, 

2013). Também foi observada em casos de peritonite relacionada ao ovo em 

cacatuas (HOCHLEITHNER, 1994). Uma prova usada em mamíferos para 

caracterizar a hiperglicemia é a análise da concentração de glicose na urina. 

Porém, nas aves observou-se que a hiperglicemia induzida por estresse pode 

elevar até três vezes a glicosúria, além do fato da urina ser retro propulsada para 

o cólon e recto, um falso positivo para glicosuria e proteinuria é muito provável 

como consequência da contaminação fecal. Sendo assim, para o diagnóstico da 

diabetes mellitus será necessário considerar vários fatores. Isto inclui a dosagem 

repetida da glicose em sangue, a dosagem de glucagon e insulina, o exame de 

urina e a observação dos sinais clínicos (HARR, 2002). 

Outra patologia que afeta a glicose é a má digestão e absorção, que 

pode ocorrer tanto em espécies granívoras como carnívoras, provocando 

hipoglicemia. O diagnóstico normalmente é baseado na observação das fezes, 
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que contém alimento não digerido, mas também pode ser feito o teste de 

absorção de carboidratos com xilose, utilizado em mamíferos (HARR, 2002). A 

hipoglicemia também pode ser provocada por inanição prolongada, doença 

hepática severa, septicemia, enterotoxemia e problemas endócrinos como 

hipotiroidismo (CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

 

 

2.3.4 Eletrólitos 

 

A distribuição dos diferentes ânions e cátions intra e extracelulares é 

semelhante entre aves e mamíferos, mesmo assim, as aves apresentam algumas 

particularidades (HARR, 2002). A análise destes compostos fornece informação 

sobre o estado de fluidos e eletrólitos do paciente e é de grande utilidade no 

estabelecimento de fluidoterapia. As concentrações dos eletrólitos devem sempre 

ser interpretadas levando em consideração o estado de hidratação, a terapia 

prévia ou atual e a existência de doenças concomitante (DONELEY, 2011). 

Em primeiro lugar deve-se destacar a importância da colheita e 

processamento das amostras, pois mudanças nas concentrações de eletrólitos 

decorrentes de erros ou demora no processamento são comuns, sendo essencial 

a rápida separação do plasma ou soro dos componentes celulares (HARR, 2002). 

Os métodos mais utilizados para determinar os eletrólitos são a 

espectrofotometria por absorção atômica, a espectrofotometria por chama ou a 

eletroquímica com método seletivo para cada íon (HOCHLEITHNER, 1994). 

 

A) Potássio 

O processamento rápido das amostras é essencial para quantificar este 

íon, pois foram observadas diminuições de até 60% nas concentrações de 

potássio no sangue de pombos após as duas horas da colheita. Já em frangos, 

esta diminuição foi de 30%. Contrariamente, em araras as concentrações de 

potássio após as quatro horas da colheita, aumentaram em 30%. O grau de 

mudanças artificiais (pós colheita) no potássio parece seguir padrões espécie 

específicos (HARR, 2002). A hemólise aumentará muito o potássio, pois sua 

concentração dentro das hemácias é muito alta. Também a hiperproteinemia e 



40 
 

hiperlipemia levará à diminuição artificial dos valores causado pela diminuição da 

fração aquosa do volume total plasmático (HOCHLEITHNER, 1994). 

Normalmente os valores das concentrações de potássio para a maioria das aves 

variam de entre 2 a 4 mEq/L (THRALL et al., 2004). 

Alterações nos valores de potássio têm graves consequências, 

relacionadas com fraqueza muscular, paralisia e efeitos cardíacos 

(HOCHLEITHNER, 1994). 

A hipocalemia pode ser causada por diarreia crônica, inanição e 

alcalose, quando ocorrerá a saída do potássio do compartimento intracelular para 

o extracelular. Já a hipercalemia pode ocorrer na doença renal, se houver redução 

na fração de potássio excretada, na acidose, necrose tissular severa, doença 

adrenal, desidratação ou anemia hemolítica. Elevações no potássio também 

podem ocorrer como resultado de dietas ricas neste componente 

(HOCHLEITHNER, 1994; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

 

B) Sódio 

O sódio é o principal eletrólito osmoticamente ativo do plasma e urina 

das aves. Seus valores em condições de normalidade variam de 130 a 160 mEq/L 

(THRALL et al., 2004) Este íon é absorvido no trato digestório e excretado por 

filtração glomerular e, dependendo das necessidades de sódio do organismo, 

pode ser reabsorvido ou secretado (CAPITELLI & CROSTA, 2013) por um 

processo regulado pelo mecanismo pituitário adrenal. Muitas espécies de aves 

marinhas contam também com uma glândula nasal especializada, a glândula de 

sal, que tem a capacidade de excretar grandes quantidades de sódio permitindo 

que animais possam beber água salgada (HOCHLEITHNER, 1994).  

Do mesmo modo que no potássio, a hiperproteinemia e hiperlipemia 

alteram os valores de sódio, em decorrência da diminuição da fração aquosa do 

volume total plasmático (HOCHLEITHNER, 1994). 

A hiponatremia acontece com quantidades de sódio inferiores a 130 

mEq/L e pode estar associada à perda excessiva de sódio, seja por problema 

renal ou diarreia, ou à hiperidratação, por polidipsia ou causas iatrogênicas. A 

hipernatremia é definida por concentrações de sódio superiores a 160 mEq/L e 

tem sido observada raramente por excesso de sal na dieta, desidratação por falta 
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de ingestão de água ou ainda por perda excessiva, como na diarreia, falha renal 

ou, menos comummente, na diabetes insipidus (CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

 

C) Cálcio 

O cálcio é o mineral mais prevalente no corpo, forma parte dos ossos e 

a casca do ovo e tem importante papel em muitas reações bioquímicas do corpo 

(DE MATOS, 2008). As concentrações normais de cálcio nas aves podem atingir 

valores muito superiores aos tolerados nas espécies de mamíferos, podendo 

chegar a concentrações de 30 g/L (THRALL et al., 2004). Estes incrementos estão 

relacionados aos estádios reprodutivos das fêmeas, quando acontece o 

transporte de cálcio para o ovário, induzido por estrógenos (HARR, 2002; 

DUNBAR et al., 2005), mediante o aumento na produção de proteínas ligadoras 

de cálcio como vitelogenina e a albumina (CAPITELLI & CROSTA, 2013). Deste 

modo, a definição de valores de referência em função do sexo e da estação 

reprodutiva, ainda que pouco estudada, é necessária para a correta interpretação 

dos valores de cálcio. 

O controle do metabolismo do cálcio é complexo e é efetuado pelo 

hormônio paratiroideo, calcitonina, vitamina D3, estrógenos, colesterol, tiroxina T4 

e glucagon. O papel da calcitonina, não obstante, parece ser pouco relevante e 

não é bem conhecido (DE MATOS, 2008). 

O cálcio extracelular se apresenta de três formas diferentes: unido a 

proteínas, unido a ânions ou ionizado, sendo esta última a fração fisiologicamente 

ativa, que se mantém dentro de um limite estreito em indivíduos sadios, nos quais 

as variações tem significância clínica. O cálcio ligado a proteínas constitui um pool 

de armazenamento para o cálcio iônico e qualquer mudança nas proteínas afetará 

os níveis totais de cálcio (DE MATOS, 2008). Em psitacídeos, se considera que os 

valores normais de cálcio nas fêmeas fora da postura são de 8 a 11 g/L, sendo 

que de um terço à metade deste cálcio plasmático se encontra unido à albumina 

(CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Elevações deste elemento também podem acontecer em condições 

patológicas, como retenção de ovo e celomite associada. A hipercalcemia (>11 

mg/dL) tem sido relacionada com hipervitaminose D3, lesões ósseas osteolíticas 

secundárias a neoplasias e hiperalbuminemia. Por outro lado, a hipocalcemia (< 8 
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mg/dL) pode estar relacionada com má nutrição (deficiência de vitamina D3, 

excesso de fósforo na dieta), alcalose, hipoalbuminemia (DE MATOS, 2008; 

CAPITELLI & CROSTA, 2013), anormalidades reprodutivas como postura crônica 

(DE MATOS, 2008), terapia com glicocorticoides ou uma forma particular de 

hiperparatireoidismo no qual o cálcio não é corretamente liberado do osso 

(HOCHLEITHNER, 1994). Porém, mesmo nos casos de deficiência severa de 

cálcio, os mecanismos de mobilização do cálcio ósseo pelo paratormônio mantém 

as concentrações de cálcio dentro dos níveis mínimos (HOCHLEITHNER, 1994; 

DE MATOS, 2008). 

A diferenciação entre as elevações fisiológicas e patológicas das 

concentrações de cálcio é possível graças a medição do cálcio iônico, não unido a 

proteínas, que é a fração fisiologicamente ativa do eletrólito, apresentando a 

vantagem de que a concentração de cálcio ionizado é um parâmetro altamente 

conservado entre as espécies (HARR, 2002; DE MATOS, 2008). Os valores de 

cálcio iônico não são afetados pela concentração de albumina, enquanto que o 

cálcio plasmático total diminui com a hipoalbuminemia e aumenta na 

hiperalbuminemia (CAPITELLI & CROSTA, 2013). Com intuito de determinar 

indiretamente esta fração, foi estudada a relação entre o cálcio plasmático total, 

as proteínas totais e a albumina. O objetivo foi relacionar estes três parâmetros 

baseando-se no fato que as proteínas têm a capacidade de se ligar no cálcio e 

por tanto, os valores de cálcio total podem ser interpretados em função das 

concentrações de proteínas. Em condições normais, elevações das proteínas 

foram acompanhadas por elevações do cálcio total, não relacionadas a processos 

patológicos. Em algumas espécies foram observadas correlações significativas, 

mas tais correlações não eram extrapoláveis de uma espécie a outra e nem todas 

as espécies apresentaram resultados significativos (HARR, 2002). 

Ainda existem poucos estudos referentes ao cálcio iônico em aves e 

poucos valores de referência foram determinados (PAULA et al., 2008), mas 

alguns clínicos consideram que valores entre 1,0 e 1,3 mmol/L são normais 

(HARR, 2002; DE MATOS, 2008). Um dos principais problemas nesta análise é 

que o método mais efetivo deve ser realizado imediatamente e em ambiente 

anaeróbico (HOCHLEITHNER, 1994; DE MATOS, 2008). Para isso, se utilizam 

analisadores portáteis, mas estes têm tendência a subestimar valores superiores 
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a 1,3 mmol/L, o que representa um impedimento para o seu uso, pois muitas 

espécies de aves têm níveis superiores a estes (DE MATOS, 2008). O uso de 

heparina na colheita de amostras atua quelando o cálcio, sendo que cada unidade 

de heparina por mililitro de sangue pode reduzir em 0,01 mmol/L os valores de 

cálcio iónico (CASTAÑEDA, BURITICÁ-GAVIRIA & CRUZ, 2012). 

 

D) Fósforo 

O fósforo é um dos maiores constituintes dos ossos e tem uma grande 

importância no armazenamento e liberação de energia assim como no 

metabolismo ácido básico (HOCHLEITHNER, 1994). Uma das peculiaridades das 

aves é a presença de grandes quantidades de compostos fosfatados nas 

hemácias, principalmente, grandes quantidades de inositol fosfato nos adultos e 

de 2,3-difosfoglicerat nos embriões. Estas características estão relacionadas à 

capacidade de voo, pois conferem vantagem para a regulação do transporte de 

oxigênio por meio da combinação com a hemoglobina, reduzindo assim a 

afinidade do oxigênio. Além disso, o fato de que aves não voadoras como emus, 

emas e avestruzes não apresentem ou tem concentrações menores de tais 

compostos parece confirmar esta hipótese (BARTLETT, 1982). 

O fósforo inorgânico, junto com o ALP, está relacionado com a 

ossificação e apresentam clara diminuição em função da idade (ALONSO-

ALVEREZ, 2005). 

A concentração de fósforo nas aves é regulada principalmente pela 

excreção renal e, em condições normais, varia de 5 a 7 g/L (THRALL et al., 2004). 

Os animais jovens têm valores de fósforo superiores aos adultos (CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). Dietas constituídas exclusivamente de sementes também podem 

aumentar as concentrações de fósforo. Ao contrário que no cálcio, elevações nas 

concentrações de fósforo não foram observadas em fêmeas em oviposição 

(HOCHLEITHNER, 1994). Existe correlação entre os valores de cálcio e fósforo 

que pode ser expressa com a razão entre os dois. Aumentos desta razão em 

perdizes em oviposição relacionaram-se com a diminuição de 70% na 

probabilidade de sobrevivência dos filhotes. Assim, estes componentes são 

interdependentes sendo que a falta o excesso de um deles pode prejudicar a 

absorção ou utilização do outro (DUNBAR et al., 2005). 
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Em condições patológicas, a hipofosfatemia pode ser consequência da 

hipovitaminose D (os níveis de cálcio também diminuirão), má absorção 

decorrente de agentes quelantes na dieta (os níveis de Ca serão normais), 

inanição ou terapias longas com corticosteroides. A hiperfosfatemia pode ocorrer 

na doença renal severa, hipervitaminose D, hiperparatireoidismo nutricional 

secundário ou por hiperparatireoidismo primário. A hiperfosfatemia pode ser 

resultado de um artefato de análise, pois a hemólise e a não separação dos 

componentes celulares pode produzir a liberação de fósforo intracelular 

(CAPITELLI & CROSTA, 2013). Em geral, o valor diagnóstico deste parâmetro é 

reduzido, pois as causas das suas variações são muitas (HOCHLEITHNER, 

1994). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os exames bioquímicos nas aves proporcionam informação para o 

diagnóstico rápido de algumas patologias, sendo essencial para o sucesso no 

tratamento, especialmente neste grupo de animais que normalmente chegam 

muito comprometidos às mãos do clínico. 

A aplicabilidade da bioquímica de aves vai além do âmbito da clínica. 

Os estudos de parâmetros bioquímicos em populações silvestres, por exemplo, 

não são somente o reflexo do estado dos indivíduos, mas também estão 

associados à qualidade nutricional do habitat, sendo de vital importância para o 

manejo destas populações e do ambiente. Deste modo, o estudo dos parâmetros 

bioquímicos das aves é essencial na obtenção de informação para o manejo de 

espécies em perigo de extinção. 

Esta ferramenta ganha importância no âmbito atual, em que há 

necessidade da exploração sustentável dos recursos naturais, sendo de 

indiscutível aplicabilidade prática no monitoramento e planejamento destas 

interações homem-ambiente. Um exemplo seria o uso de aves de rapina, que 

fazem parte do topo da cadeia alimentar, como sentinelas para contaminantes no 

ambiente. 

O aprimoramento dos conhecimentos nesta área também ajudará 

entender as adaptações fisiológicas destes animais, por exemplo, durante 

períodos de escassez de alimentos, contribuindo para o aprofundamento teórico 

dos mecanismos fisiológicos da vida no nosso planeta. 

A falta de estudos para definir os valores de referência de muitas 

variáveis em inúmeras espécies induz a pensar que a utilidade das análises 

bioquímicos nas aves é limitada. Mas muito pelo contrário, a sua utilidade é 

indiscutível sendo que o problema realmente é a falta de informação, sendo isto 

facilmente sanável com a realização dos estudos necessários. Em conclusão, a 

área da bioquímica clínica aviária tem um grande potencial para o crescimento 

nos próximos anos, justificando ser o foco de estudos futuros. 
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