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RESUMO 

Propôs-se o levantamento de doenças do esqueleto em 18 carcaças da espécie Psittacara 

leucophthalmus, popularmente conhecida como Periquitão-maracanã, empregando avaliação 

radiográfica, necropsia e determinação de teores minerais nas cinzas do esqueleto. As 

radiografias constataram-se alterações musculoesqueléticas predominantemente de origem 

traumática, envolvendo ossos longos dos membros pélvicos e articulações, achados 

confirmados a necropsia. A obtenção dos ossos do esqueleto axial e apendicular possibilitou a 

determinação de matéria seca e valores referentes aos minerais calcio, fósforo e  magnésio. A 

relação Ca:P não diferiu (p≥0,05) entre indivíduos jovens e adultos o que possibilitou o 

cálculo médio da relação para a espécie, independentemente da faixa etária. Concluiu-se que 

as fraturas são as lesões mais frequentes, com predominância nos membros pélvicos e 

especificamente no osso tibiotarso. A osteomielite é uma complicação observada nas fraturas 

e a relação Ca:P para a espécie é de 1,8:1. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aves, Psittacidae, radiologia, traumas. 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil comporta entre 15% a 20% de toda a biodiversidade mundial, sendo o 

país com o maior número de espécies endêmicas do globo terrestre. Segundo o Comitê 

Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO)
1 , o Brasil é o terceiro país que mais abriga 

espécies de aves silvestres no mundo, compondo cerca de 1.832 espécies de aves conhecidas, 

sendo superado apenas pela Colômbia e Peru, respectivamente
2
. 

 Essas estimativas representam grande desafio para a conservação da 

biodiversidade encontrada nesse país, considerando os problemas enfrentados pelos órgãos 

federais, referente ao tráfico de animais silvestres
2, 3

. O comércio ilegal desses animais 

associa-se a crença secular de que em países neotropicais existe infinita diversidade de 

espécimes que podem ser livremente comercializados
3
.   

 A grande diversidade de espécies de aves silvestres coloca estes animais na lista 

dos mais procurados para a criação ilegal em cativeiro, isto decorre do fato destes animais 

exercerem fascínio sobre o ser humano desde a antiguidade, seja pelo tipo de canto, voo, 

coloração e, pelos seus variados comportamentos, características que os colocam, dentro do 

grupo dos vertebrados, como os mais populares e visados, segundo as estimativas referentes 

ao tráfico de animais silvestres
2, 4

.  

 Ações combativas ao tráfico, executadas pelo poder público realizam apreensões 

de espécimes aviárias silvestres que são encaminhadas para Centros de Triagem de Animais 

Silvestres (CETAS), onde nem sempre recebem tratamento e alimentação adequada
5
. Muitos 

desses animais morrem durante os estágios iniciais do processo de reabilitação, decorrente de 

comprometimentos sistêmicos de ordem infecciosa, traumática ou metabólico-nutricionais
6-9

. 

 As doenças metabólico-nutricionais exibem ampla diversidade de moléstias que 

acometem ossos e tecidos moles. As enfermidades frequentemente observadas são lipidose 

hepática, gota úrica, impactação do trato digestivo superior, obesidade, retenção de ovo, 

lipoma, hipovitaminose A, cistos plumários e, dentre estas, enfatiza-se doenças ósseo-

metabólicas como as principais causas da inabilidade das aves para retornar ao seu habitat
6-9

. 

 As doenças ósseo-metabólicas (DOM) são osteodistrofias de caráter não 

infeccioso que podem acometer diversificado grupo de animais em diferentes faixas etárias. A 

principal característica destas afecções está na capacidade de modificar a arquitetura óssea, 

alteração que pode ser detectada ao exame radiográfico, antes do aparecimento dos sinais 
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clínicos mais severos
8-10

. Os achados radiográficos incluem diminuição generalizada da 

radiopacidade devido perda de massa óssea, diminuição da opacidade em metáfises, condição 

imposta pelo acúmulo de cartilagem local, adelgaçamento de corticais, com perda da relação 

córtico-medular e deformidades angulares nos ossos longos, alterações que podem cursar com 

fraturas patológicas e fratura em galho verde
11, 12

.   

   

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Psittaciformes  

  

 A classe das aves constitui o grupo mais diversificado dentro dos ecossistemas 

existentes no globo terrestre
13

. Esta diversificação resultou de adaptações morfofisiológicas 

que possibilitaram a esses animais, dispersarem-se por diversos habitats
13-15

. No mundo 

existem cerca de 9.700 espécies de aves, sendo que um terço deste total (3.200 espécies) 

concentra-se na América do Sul
13, 15

. 

 Segundo o CBRO
1
, no Brasil estão identificadas 1.832 espécies de aves 

endêmicas. De forma interessante, por ocasião do descobrimento do Brasil, o País foi 

denominado pelos antigos exploradores como “Terra dos Papagaios” (Brasilia sive terra 

papagallorum)
13

. Godoy 
7 

cita que dentre as 332 espécies de psitacídeos identificadas em todo 

o mundo, 80 estão concentradas no Brasil.  

 Embora existam divergências entre pesquisadores que consideram a ordem 

Psittaciformes como sendo constituída por três famílias (Loridae, Cacatuidae e Psittacidae)
13

 

atualmente assume-se a classificação da ordem Psittaciformes, como sendo constituída por 

duas famílias, a Cacatuidae e a Psittacidae
6, 13, 16

 alocando gêneros e espécies diversificadas 

(Figura 1).  

 Na família Cacatuidae (Figura 2) estão descritas 21 espécies, dentre estas se 

encontram as Cacatuas (gênero Cacatua), as Calopsitas (Nymphicus hollandicus) e afins
6
. A 

família Psittacidae (Figura 2) abrange as espécies de Araras (gênero Ara), Papagaios (gênero 

Amazona), Jandaias (gênero Aratinga), Periquitos (gênero Brotogeris), Maracanãs (gênero 

Pyrrhura) e outras 327 espécies
6, 13, 16, 17

. 
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 FIGURA 1 - Hierarquia taxonômica da família Psittacidae.  

   Fonte: Adaptado de Sigrist
16

. 

 
 Ocupantes de todo o globo terrestre, as aves da ordem Psittaciformes compõe 

diversificado grupo de espécies de Psitacídeos não excluindo, no entanto, aos membros desta 

família, compartilhar algumas características entre si, seja elas ligadas a anatomia ou a hábitos 

alimentares e a maneira como esses animais interagem com o meio em que vivem
6, 16, 18

.  

 

   

FIGURA 2 - Imagem ilustrativa das famílias Cacatuidae e Psittacidae. (A) 

Cacatua galerita (Cacatua-de-crista-amarela). (B) Nymphicus 

hollandicus (Calopsita). (C) Esquerda: Ara chloropterus 

(Arara-vermelha), direita: Ara ararauna (Arara-canindé). (D) 

Amazona aestiva (Papagaio-verdadeiro). (E) Aratinga 

solstitialis (Jandaia-amarela). (F) Brotogeris jugularis 

(Periquito-de-queixo-laranja). (G) Pyrrhura rupícola (Tiriba-

rupestre).  

Fonte: Google imagens.  
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Embora exista variação na coloração da plumagem, no tamanho e peso corporal, 

algumas características específicas permitem o imediato reconhecimento dos animais dessa 

espécie
6, 16

. 

 

2.1.1 Família Psittacidae 

  

 Os psitacídeos neotropicais adaptaram-se às condições ambientais sendo, 

portanto, encontrados exemplares com plumagens predominantemente de coloração verde, 

possibilitando camuflagem no topo das árvores, onde diversas espécies habitam e se 

alimentam
6, 7, 16

. 

 De hábitos diurnos, esses animais saem dos seus esconderijos para se alimentar 

nos primeiros períodos da manhã, quando a temperatura ambiente está amena e voltam ao 

final da tarde, não sendo comum observá-los nos períodos mais quentes do dia
8, 10, 19

. A 

maioria das aves da família Psittacidae consome dieta a base de vegetais, porém, algumas 

espécies se diferem umas das outras, podendo apresentar hábitos alimentares generalistas, 

consumindo diversificado grupo alimentar incluindo pequenos invertebrados, e hábitos 

alimentares especialistas, tais como os granívoros, que têm dieta a base de grãos
6, 20

. 

 A maioria das espécies de psitacídeos é monogâmica e a falta de dimorfismo 

sexual, nestas espécies, exige exames endoscópicos ou de código genético - ácido 

desoxirribonucleico (DNA) - para a determinação do sexo das aves
7, 21, 22

. 

 A plumagem das espécies é rígida, de cores vivas e vibrantes
16

. Os espécimes 

juvenis são suscetíveis à variação de coloração até o completo empenamento, portanto, antes 

da idade adulta, nesses animais as penas de tonalidade mais clara e brilhante diferem daquelas 

vistas nos indivíduos adultos, pois estes exibem plumagens escuras e menos brilhantes
13

. 

 Nos animais jovens a primeira muda de penas ocorre entre os sete a 10 meses de 

idade já nos indivíduos adultos, verifica-se uma muda de penas por ano
7, 23

. O comportamento 

gregário e a produção de filhotes com desenvolvimento altricial influenciaram estratégias 

reprodutivas, de modo que após a estação reprodutiva, observa-se a sincronização das mudas 

de penas entre animais jovens e adultos
7, 13, 21, 23

.  

 A adaptação às condições ambientais permitiu as aves da família Psittacidae 

nidificarem em cavidades e locais altos, possibilitando a postura de ovos brancos uma vez que 

não necessitam de camuflagem, sendo o tamanho das posturas variável e o período de 

incubação entre 19 a 28 dias
13, 21

. 
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 De morfologia marcante, a família Psittacidae destaca-se por apresentar crânio 

proporcionalmente grande e largo, sustentado por um pescoço curto e fino
24

. No crânio insere-

se um bico curto, sobre base larga, cuja maxila se curva, ajustando-se a mandíbula, ambas 

articulando-se com o crânio por meio da cera, o que permite a esses animais, movimentos 

amplos, que auxiliam no consumo de alimentos rígidos
8, 24, 25

. A língua, composta por grande 

número de papilas gustativas, determina hábitos alimentares especialistas, embora atualmente 

não se conheça as necessidades nutricionais de cada uma das espécies de psitacídeos
7, 8, 25, 26

. 

 Assim como nas demais aves dotadas da capacidade de voar, os psitacídeos 

apresentam peculiar conformação anatômica. Tais características são provenientes da fusão 

e/ou supressão de alguns ossos
24

. A fusão e a supressão ocorrem em ossos das asas e 

membros pélvicos e, somente fusão ocorre em indivíduos adultos na região craniana e cíngulo 

pélvico
13, 25, 27

.  

 Indivíduos dessa família apresentam encurtamento dos ossos do tarso e disposição 

zigodáctila dos pés, de modo que o primeiro e quarto dedos estão orientados caudalmente e os 

dedos II e III, cranialmente, como forma de adaptação para escalar árvores, rochedos, além da 

manipulação dos alimentos
8, 23, 24

.  

 Mesmo com as semelhanças descritas para a família Psittacidae, amplo número de 

espécies está catalogado, Graydidascalus brachyurus (Curica-verde), Pionites 

melanocephalus (Marianinha-de-cabeça-preta), Touit purpuratus (Apuim-de-costas-azuis)
1
 

Os papagaios compõem o grupo mais abundante dentre os Psitacídeos totalizando 20 

espécies. Os Periquitos e Jandaias representam 19 espécies em cada grupo, e as Maritacas 18 

espécies, dentre elas Psittacara leucophthalmus
1, 13

. 

 

2.1.2 Psittacara leucophthalmus 

  

 A espécie Psittacara leucophthalmus (Statius Muller 1776) pode ser encontrada 

em toda a América do Sul, com exceção do Chile. Embora Galetti et al.
17

 descrevam que no 

Brasil a família Psittacidae seja endêmica apenas na floresta Atlântica e Amazônica, essa 

espécie de psitacídeo também é encontrada no bioma Cerrado
13

. Conhecida popularmente por 

Periquitão-maracanã ou Maritaca, é comumente visualizada forrageando em pequenas 

aglomerações arbóreas (Figura 3) próximas a habitações humanas, nas quais muitas vezes 

nidifica
13, 19

. 

 Segundo levantamento realizado pelo CBRO
1
, até 2011 o status de conservação 

da espécie P. leucophthalmus no país era definido como “R”, o que se refere às espécies 
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residentes no país e que apresentam evidências de reprodução, concluindo assim, que esta 

espécie não está na lista vermelha de animais brasileiros ameaçados de extinção.  

 Os espécimes P. leucophthalmus podem medir até 32 cm, têm peso corporal de 

aproximadamente 158 gramas e vida média de 30 anos 
13, 16

. A plumagem é 

predominantemente verde com poucos detalhes em vermelho em algumas penas na região 

ventral da face e região medial das asas, nas quais também podem ser observadas penas 

amarelas de coloração viva
13

. Apresentam a região perioftálmica nua e branca e pés 

acinzentados
19, 26

. 

 Em vida livre, essa espécie apresenta hábito alimentar generalista, comportamento 

que pode definir esses animais como onívoros, pois sua dieta é variada, consistindo de frutos, 

brotos, sementes e pequenos invertebrados
6, 8

. 

 Sick
13

 e Sigrist
16

 discorrem acerca dos hábitos alimentares e do comportamento de 

P. leucophthalmus, porém, essas informações não são suficientes para definir as reais 

exigências nutricionais desses animais, o que torna complexo o manejo em cativeiro. Advém 

desta forma, a necessidade de estudos voltados aos aspectos biológicos, nutricionais e clínicos 

que caracterizem o comportamento, defina a nutrição e as principais doenças que acometem 

esses animais, prevenindo assim, afecções decorrentes do manejo inadequado, objetivando a 

conservação dessa espécie. 

 

 

   FIGURA 3 - Imagens ilustrativas da espécie Psittacara leucophthalmus (Periquitão- 

maracanã). (A) Espécime adulto. (B) Animais forrageando palmeiras.  

Fonte: Google imagens. 
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2.2 Doenças nutricionais dos psitacídeos 

  

 A habilidade em imitar a voz humana, a sagacidade, a beleza e a docilidade, 

popularizaram as aves da ordem Psittaciformes de forma que no mercado ilegal esses animais 

estão entre os mais procurados como animais de estimação. Segundo relatório da Rede 

Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS)
4
, no ano de 2000, dos 

18.000 espécimes de aves apreendidas, 1.453 compunham aves da família Psittacidae. O 

impacto causado pelo comércio ilegal desses animais não se limita às mortes, interferindo 

também na qualidade de vida dos sobreviventes destinados aos Centros de Triagem de 

Animais Silvestres (CETAS)
2, 3, 13, 28

. 

 O estresse, os ferimentos a as más condições durante o transporte ilegal aumentam 

a estimativa de animais provenientes do tráfico direcionados aos CETAS, onde nem sempre 

sobrevivem devido à inadaptabilidade ao cativeiro e ao manejo alimentar
7, 11, 29

. 

 Embora a anatomofisiologia digestiva dos animais geralmente reflita o tipo de 

dieta consumida é importante observar que as necessidades energéticas das aves em vida livre 

normalmente são maiores do que as de aves em cativeiro
10

. Isso se deve ao fato desses 

animais, quando em vida livre, estarem constantemente em atividade, seja buscando alimento 

ou realizando postura e cuidados parentais
6, 7, 10, 20

. Assim, assume-se a importância no 

contexto da preservação das espécies, estudos que visem adequação da dieta em cativeiro, 

sobretudo nos CETAS a fim de restabelecer animais destinados à soltura. 

 Durante anos, a escassez de estudos que caracterizassem dieta balanceada para 

aves da família Psittacidae em cativeiro, levou a erros de manejo que contribuíram para o 

surgimento de doenças metabólicas
7, 9, 10

. Atualmente sabe-se que dietas baseadas em misturas 

com sementes, nas quais predomina o girassol são pobres em nutrientes minerais e 

vitamínicos, o que torna essas aves propensas às doenças metabólicas que, devido a 

cronicidade, são percebidas tardiamente, sendo muitas vezes, impossível intervir, retardando o 

processo degenerativo
7-9, 17, 30

. 

 Aves submetidas ao fornecimento de dietas baseadas em frutas, castanhas e 

vegetais necessitam de suplementação, pois esses elementos são ricas fontes de fósforo (P) e 

gorduras, portanto, não garantem níveis equilibrados de nutrientes, tais como vitaminas e 

aminoácidos, estabelecendo ainda relação inadequada entre o mineral cálcio (Ca) e P, 

contribuindo para a diminuição da longevidade desses animais e consequente perda de 

biodiversidade
7-9, 11

. A má nutrição de psitacídeos cativos é a principal causa do aparecimento 

de doenças metabólico-nutricionais, decorrentes de carência ou excesso de elementos que 
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constituem a dieta, refletindo diretamente na condição física e no escore corporal das aves
6, 8, 

11
. 

 Diante deste contexto, as enfermidades que constituem os distúrbios metabólico-

nutricionais, frequentemente encontradas na clínica médica e cirúrgica de aves silvestres são 

lipidose hepática, gota úrica, impactação do trato digestivo superior, obesidade, retenção de 

ovo, lipoma, hipovitaminose A, cistos plumários e doenças ósseo-metabólicas (DOM)
7, 19

, 

figurando entre as principais causas de comprometimento musculoesquelético e de tecido 

mole nesses animais. Porém, para compreender a fisiopatogenia das DOM é fundamental a 

compreensão do metabolismo ósseo das aves. 

 Tully
24

 sugere que os mecanismos de crescimento do osso em espécies aviárias 

podem ser comparados àqueles observados em mamíferos, porém, nas aves existem 

peculiaridades na anatomia, formação e consolidação óssea em caso de fratura, considerações 

que ainda não estão bem descritas na literatura. 

 Assim como ocorre com os mamíferos, nas aves, os ossos longos desenvolvem-se 

por meio de ossificação endocondral
14, 24

, no entanto, diferem em relação à inexistência de 

centros secundários de ossificação nas regiões epifisárias
31

. Os ossos das aves são 

reservatórios minerais
27

 e participam dos processos metabólicos, incluindo a formação da 

casca dos ovos que, de acordo com Tully
24

 podem conter até 10% de Ca proveniente das 

reservas minerais ósseas.  

 Bennett
32

 descreve os ossos das aves como estruturas constituídas por corticais 

delgadas e frágeis, apresentando espaçoso canal medular, sobretudo nos ossos pneumáticos, 

tais como o úmero e o fêmur. Esse autor afirma que a formação de calo ósseo endosteal 

fornece o suporte essencial para a estabilização e consolidação das fraturas ósseas em aves, 

diminuindo consideravelmente a reação periosteal exuberante, durante o processo de reparo 

de fraturas, característica que difere esse processo daquele observado em mamíferos. Tully
24

 

afirma que as aves apresentam processo de cicatrização óssea mais acelerado, se comparado 

aos mamíferos, devido ao fato desses animais apresentarem elevada taxa metabólica.  

 O mecanismo de cicatrização óssea em aves apresenta peculiaridades que 

interferem na avaliação das alterações ósseas por meio de exames radiográficos, pois, 

segundo observações feitas por Alievi
33

, os sinais radiográficos de consolidação óssea de 

fraturas em aves são percebidos posteriormente aos sinais clínicos. Neste contexto, considera-

se de fundamental importância o conhecimento da etiopatogenia das DOM.  
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2.3 Doenças ósseo-metabólicas 

 

 As doenças ósseo-metabólicas têm etiologia diversa, podendo ser de ordem 

genética, ambiental ou nutricional. As causas nutricionais decorrem de dieta inadequada, com 

vitaminas e minerais em quantidades insuficientes às exigências nutricionais das aves
11

. A 

vitamina D e os minerais Ca, P e magnésio (Mg) são os principais elementos responsáveis 

pela integridade óssea
14

. Nas aves a relação entre o cálcio e o fósforo (1,5:1), obedece 

critérios para a manutenção da saúde do tecido ósseo, de acordo com a idade e a atividade 

metabólica desses animais
8, 24

.  

 Os fatores ambientais também contribuem para a ocorrência das DOM. Aves 

mantidas em cativeiro sem acesso à luz ultravioleta podem desenvolver osteodistrofias, 

decorrente da indisponibilidade de vitamina D, hormônio que participa ativamente do 

processo de absorção intestinal de cálcio
18, 34-36

.  

 As osteodistrofias são afecções ósseas que afetam as articulações. Divididas em 

osteopenias e osteomegalias, caracterizam-se respectivamente, pela perda de massa óssea e 

deposição desordenada dos constituintes ósseos, resultando em desestruturação da massa 

óssea
24, 34, 37

. 

 As osteopenias de origem nutricional são divididas em osteopenias que 

comprometem a matriz orgânica e aquelas que comprometem a matriz mineral, podendo ser 

definidas em quatro tipos de afecções ósseas respectivamente, osteoporose, raquitismo, 

osteomalácia e osteodistrofias fibrosas, enquanto as osteomegalias têm origem genética, 

ambiental e nutricional, sendo esta última, representada pela condrodistrofia
24, 34, 38

.

  

2.3.1. Osteoporose 

 

 A osteoporose é uma doença metabólica generalizada, que se manifesta alterando 

a arquitetura óssea. Os ossos afetados adquirem padrão de adelgaçamento, tornando-se 

porosos. A diminuição da densidade mineral compromete a resistência óssea, aumentando a 

suscetibilidade a traumas de baixa intensidade, contribuindo para a ocorrência de fraturas 

osteoporóticas. Fraturas sem manifestação clínica ou morfométricas, fraturas incompletas e 

cominutivas, são tipos de fraturas ósseas observadas no quadro patológico da osteoporose
8, 11

. 

 A atividade exagerada dos osteoclastos determina a reabsorção óssea, sem que 

ocorra correspondente edificação de novas trabéculas ósseas, como ocorre no osso saudável, 

mediante atividade programada dos osteoblastos, assim, o osso espolia-se sem regenerar-se
39

.  
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 O metabolismo ósseo é regulado principalmente pela interação entre três 

hormônios, o paratormônio (PTH), a vitamina D e a calcitonina. Alteração em alguma destas 

vias, interfere nas funções celulares, tornando ineficaz, o processo de mineralização da matriz 

osteóide
37, 40, 41

. Os osteoclastos e osteoblastos são células ósseas responsáveis pela 

reabsorção e deposição da porção mineral no osso e são mediadas por hormônios, sobretudo o 

PTH. Em níveis fisiológicos, o paratormônio tem efeito anabólico, porém, sua secreção 

contínua ou aumentada, tem efeito catabólico sobre os ossos, determinando a perda de massa 

óssea
35,

 
37,

 
39

. 

 O PTH é um hormônio peptídico hipercalcemiante e hipofosfatemiante, secretado 

pelas células principais das glândulas paratireóides. Responsável pela regulação homeostática 

do Ca e P, esse hormônio, sintetizado como pré-pró-PTH, é constituído por 115 

aminoácidos
14

. Após clivagem citoplasmática, apresenta 84 aminoácidos e se converte na 

forma biologicamente ativa que é armazenada em vesículas e grânulos de secreção nas 

glândulas paratireóides
14,

 
35, 36

. 

 Nos ossos, o PTH atua sobre a reabsorção óssea, regulando a liberação de Ca e P 

para o líquido extracelular. Esta ação é determinada pela ativação dos precursores 

osteoclásticos na medula óssea, os monoblastos, responsáveis pela estimulação e 

diferenciação dos osteoclastos maduros, resultando em absorção e remodelação da matriz 

óssea
37, 42

. 

 Embora a osteoporose seja estabelecida por meio do desequilíbrio entre as 

funções das células ósseas, nas aves, esta afecção pode resultar da imobilização prolongada de 

membros, visando a redução de fraturas e do desequilíbrio nutricional, favorecendo assim o 

desequilíbrio entre a relação Ca:P nos ossos
9, 11, 42

. 

 

2.3.2. Raquitismo 

 

 Afecção sistêmica do esqueleto em desenvolvimento, o raquitismo afeta ossos 

longos e caracteriza-se por tecido osteóide não mineralizado. Nesta afecção, os centros de 

ossificação secundários nas epífises ósseas não estão mineralizados. As atividades 

osteoblástica e osteoclástica permanecem normais, porém, a calcificação não ocorre em 

decorrência da deficiência de vitamina D e do desequilíbrio entre os níveis de fósforo e 

cálcico na dieta
41

. 

 Algumas rações formuladas para psitacídeos são baseadas em dietas específicas 

para aves de produção, porém, esse tipo de dieta propicia o surgimento de raquitismo em aves 
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selvagens devido a grande concentração de fitatos. Os fitatos são compostos naturalmente 

encontrados em sementes e grãos e o seu composto ativo, o ácido fítico, passa por processo de 

desfosforilação, formando compostos insolúveis, fatores anti-nutricionais que se ligam aos 

minerais dietéticos durante o processo de digestão, interferindo na biodisponibilidade 

principalmente de Ca, ocasionando prejuízo ao processo de mineralização do osso
9, 43, 44

 
45

.  

 A vitamina D, cuja forma ativa 1,25-dihidroxicolecaciferol (DHCC – calcitriol) é 

um hormônio esteróide que desempenha importante função na absorção do Ca. Proveniente da 

dieta - alimentos de origem animal (vitamina D3 - colicalciferol) e vegetal (vitamina D2 - 

ergocalciferol) - e da fotolização do precursor 7-dehidrocolesterol em hidroxivitamina D3 na 

pele, sob a ação da radiação ultravioleta (UVB), essa vitamina age nos enterócitos e células 

ósseas, facilitando a absorção de Ca pelo trato digestivo e promovendo a reabsorção e a 

deposição deste mineral nos ossos
9, 36, 40

. O desequilíbrio nas concentrações de vitamina D 

tem sido descrito como uma das principais causas de falha no processo de mineralização que 

ocorre no raquitismo
36, 46

. 

 Para que ocorra a ativação do 1,25-DHCC a vitamina D3 passa por uma série de 

processos enzimáticos. No fígado este composto sofre a primeira hidroxilação, formando a 

pró-vitamina D3 ou hidroxivitamina D3 [25(OH)D3]. Posteriormente este subproduto é 

lançado nos rins, passando por nova hidroxilação enzimática, por meio da ação exercida pelo 

paratormônio sobre a enzima renal 1-α-hidroxilase que, ao hidrolisar o colicalciferol origina o 

calcitriol, composto que favorece a absorção de Ca da dieta através do intestino delgado
36, 40, 

47, 48
. 

 O composto ativo da vitamina D3 em associação com o PTH exerce função 

hipercalcemiante e hiperfosfatemiante. Nos ossos, esse hormônio age sobre os osteoclastos, 

estimulando a reabsorção óssea e a mobilização de cálcio. Nos rins, o 1,25-DHCC atua sobre 

as células tubulares, estimulando a reabsorção de Ca e P, contribuindo para o aumento 

plasmático destes íons e no intestino, atua absorvendo cálcio e fósforo. Níveis séricos 

elevados de 1,25-DHCC inibem a secreção de PTH pelas glândulas paratireóides
14, 40,

 
49

. 

 O raquitismo compromete a saúde de aves silvestres mantidas em cativeiro, nas 

quais os distúrbios intestinais ocasionados por parasitismo e a dieta com níveis inadequados 

de cálcio e vitamina D constituem fatores predisponentes ao raquitismo, prejudicando a 

absorção fósforo-cálcica
11, 31, 36

.  

 As aves afetadas podem apresentar sequelas irreversíveis, principalmente nos 

ossos longos dos membros pélvicos, devido irregularidade óssea nas linhas de crescimento. A 

compressão de vasos e nervos, o encurvamento dos ossos e a predisposição às fraturas, 
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ocasiona processo doloroso aos animais, e os sinais clínicos tais como claudicação, prostração 

e debilidade podem ser observados
11, 46

.
 

 As lesões microscópicas ocasionadas pelo raquitismo constituem, aumento em 

espessura da zona de proliferação cartilaginosa, contígua às áreas de ossificação, 

desestruturação da cartilagem, presença de osso trabecular não calcificado
39

, alargamento da 

cartilagem epifisária, sendo este achado de grande valor no diagnóstico do raquitismo, 

resultado do retardo no processo de ossificação. 

 Macroscopicamente as lesões de maior significado são tumefação das 

extremidades dos ossos longos e desalinhamento do eixo da quilha do esterno. As alterações 

radiográficas podem ser visibilizadas nas regiões articulações, onde se observa diminuição da 

opacidade em região epifisária
8, 12, 42, 47,

 
39

. 

 

2.3.3. Osteomalácia 

 

 O quadro patológico estabelecido na osteomalácia difere do raquitismo, por 

comprometer animais adultos, no entanto, assim como ocorre no raquitismo, há formação de 

tecido osteóide não calcificado, comprometendo a densidade e a rigidez óssea. Embora o 

raquitismo e a osteomalácia sejam afecções semelhantes, na osteomalácia a formação de 

tecido osteóide é mais acentuada. Devido a esta semelhança, não é incomum observarmos 

lesões semelhantes a essas afecções
50,

 
51,

 
39

. 

 As corticais e as trabéculas ósseas são os locais prioritariamente acometidos pela 

osteomalácia, nas articulações acumulam-se tecido osteóide com escassa mineralização
11, 36, 

46
. Na osteomalácia o processo de reabsorção mineral permanece normal tornando a estrutura 

óssea maleável
11, 36

. Para compensar a perda óssea, o organismo inicia a deposição de tecido 

osteóide em áreas de maior tensão do corpo, como as inserções tendíneas e pontos de 

angulação e curvatura, principalmente nos ossos longos, causando deformidades que 

restringem a movimentação
11, 36

.  

 Microscopicamente os ossos apresentam alargamento dos espaços medulares e as 

trabéculas ósseas calcificam-se nas regiões centrais. Nas margens das lâminas ósseas podem 

aparecer lacunas com osteoclastos
31,

 
39, 52

. Macroscopicamente as lesões podem ser 

inconclusivas
41

. 
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2.3.4. Osteomegalias 

 

 As osteomegalias são afecções multifatorias de ordem genética, nutricional e 

ambiental. Essas afecções são referidas em papagaios (gênero Amazona) como sendo de 

predisposição genética
7, 10

.  

 Aves silvestres em cativeiro podem ser comprometidas pelas osteomegalias, 

sendo de maior ocorrência em animais jovens superalimentados. Em animais adultos, a 

predisposição genética pode ser influenciada pela falta de exercício
7, 10

. Nutricionalmente, as 

osteomegalias decorrem de dietas com alto teor de energia, propiciando o aparecimento de 

condrodistrofia
11,

 
9
. 

 O excesso de cálcio dietético ou a suplementação exagerada predispõe ao 

hipercalcitoninismo, presente nas osteomegalias. Após absorção intestinal o cálcio deposita-se 

nos ossos em quantidades excessivas, diminuindo a eficiência do mecanismo de osteoclasia 

nos ossos, a atividade osteoblástica permanece, ocorrendo desequilíbrio entre as atividades de 

deposição e remodelação óssea, provocando deposição excessiva de massa mineral
9, 11, 41

.  

 Nas osteomegalias, o principal comprometimento está no atraso do crescimento 

ósseo predispondo a lesões articulares, estresse biomecânico e compactação concomitante das 

metáfises ósseas
11, 31,

 
8, 10

. 

 A condrodistrofia, também conhecida como desvio angular das pernas, é a 

osteomegalia de maior ocorrência na clínica médica de animais silvestres. Essa afecção óssea 

acomete aves em desenvolvimento e, embora a etiologia da condrodistrofia ainda não esteja 

bem esclarecida, alguns autores citam que a deficiência de nutrientes como manganês (Mn), 

colina, zinco (Zn), as vitaminas do complexo B, e dietas contendo excesso de cálcio e fósforo 

ou o desequilíbrio entre estes minerais, possam ocasionar a expressão dessa afecção
9, 11, 43

.  

 A ocorrência de condrodistrofia tem sido relatada em estudos voltados para a 

otimização da criação de aves de produção, porém, ainda é escassa literatura que relacione 

tais dados, aos aspectos anatomopatológicos da condrodistrofia em aves silvestres. 

Comumente os dados obtidos nos estudos com aves de produção, são utilizados para efeito de 

comparação, porém, como essas aves foram submetidas a melhoramento genético, as 

diferenças fisiológicas tornam subjetivas as comparações entre essas espécies aviárias
34, 52,

 
45,

 

39
. 

 Smith et al.
53 

e Barbosa
54

, realizaram estudos de desempenho nutricional com 

frangos de corte e, a avaliação óssea, demonstrou que houve interferência na qualidade óssea 

devendo a este fato, o fornecimento de dietas com níveis de Ca e P que não atendiam às 
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exigências nutricionais das aves. Os resultados obtidos demonstraram que o desequilíbrio 

entre a relação Ca:P altera a constituição óssea dos ossos longos de aves, sobretudo fêmur e 

tibiotarso, constatando que o enfraquecimento ósseo em aves com rápido ganho de peso, 

predispõe a ocorrência de sinais característicos a condrodistrofia.  
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CAPÍTULO 2 - AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA, MACROSCÓPICA E 
DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA MINERAL DE CARCAÇAS DE Psittacara 
leucophthalmus 
 
Redigido de acordo com as normas da Revista Brasileira de Medicina Veterinária 
(ANEXO III) 
 
RESUMO 
 
Propôs-se o levantamento de doenças do esqueleto ósseo em 18 carcaças da espécie 
Psittacara leucophthalmus (Periquitão-maracanã), provenientes do Centro de Triagem 
de Animais Silvestres (CETAS-GO), empregando avaliação radiográfica, necropsia e 
determinação de teores nas cinzas do esqueleto. Os espécimes foram radiografados 
em exposições ventro-dorsal, crânio-caudal, médio-lateral e lateral-lateral com 30 kV 
e 100 mA. A avaliação da condição corporal foi realizada visualmente,  considerando 
a massa muscular peitoral e proeminência da quilha do esterno. À necropsia as 
carcacas foram pesadas, avaliadas pelo escore de condição corporal (ECC) e 
presença/ausência  de lesões em tecidos moles e ósseos. O sexo dos animais foi 
determinado por meio de identificação morfológica das gônadas. Nos ossos do 
esqueleto axial e apendicular determinou-se a matéria seca e os níveis de minerais 
calcio (Ca), fósforo (P) e magnésio (Mg). Os achados radiográficos e de necropsia 
foram apresntados em forma de frequência, as médias das variáveis quantitativas 
foram comparadas entre animais jovens e adultos pelo Teste de F. Estimou-se a faixa 
etária de acordo com as características morfológicas e os dados biométricos foram 
semelhantes entre machos e fêmeas nas diferentes faixas etárias. Por meio da 
avaliação radiográfica diagnosticaram-se fraturas (38,9%), luxação (11,1%) e 
alterações articulares (11,1%). As lesões foram observadas em membro pélvico 
esquerdo (71,4%), direito (14,2%) e em ambos (14,2%). O osso tibiotarso foi o mais 
acometido (71,4%) em seguida, o fêmur (42,8%). Outros achados foram lesões em 
articulação intertársica (28,5%), falanges (14,2%) e pelve (14,2%). Os valores médios 
do ECC e peso corporal não diferiram entre adultos e jovens. Os valores médios de 
matéria seca, Ca, P e Mg, independentemente da faixa etária, foram respectivamente, 
53,58±9,38; 16,65±6,36; 5,17±1,72; 4,16±1,05.   relação  a:P não diferiu (p≥0,05) entre 
indivíduos jovens e adultos o que possibilitou o cálculo médio da relação para a 
espécie, independentemente da faixa etária. Conclui-se que as fraturas são as lesões 
mais frequentes, os membros pélvicos e o osso tibiotarso são mais acometidos, a 
osteomielite é uma complicação observada nas fraturas, a relação Ca:P para a espécie 
é de 1,8:1. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Animais silvestres, densidade mineral óssea, doenças ósseo-
metabólicas, radiografia, necropsia.  
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ABSTRACT 

It is proposed lifting the bony skeleton diseases in 18 carcasses of the species 

Psittacara leucophthalmus (Parakeet-winged macaw) using radiographic evaluation, 

anatomical dissection and determination of levels in the ashes of the skeleton. The 

specimens were x-rayed in ventrodorsal, craniocaudal, mediolateral and laterolateral 

exhibitions with 30 kV and 100 mA. The visual body condition was carried out 

considering the pectoral muscle and the sternum keel prominence. In the anatomical 

dissection the carcasses were weighed, evaluated by body condition score (BCS) and 

presence/absence of lesions in soft tissues and bones. The sex of the animals was 

determined by means of morphological identification of the gonads. In the bones of 

the appendicular and axial skeleton dry matter and mineral levels of calcium (Ca), 

phosphorus (P) and magnesium (Mg) were determined. The radiographic and 

anatomic dissection findings were submitted in the form of frequency, the means of 

quantitative variables were compared between young and adult animals by F Test. 

The biometric data were similar between males and females in different age groups. 

By means of  radiographic evaluation, fractures (38.9%), dislocation (11.1%) and 

articular changes (11.1%) were diagnosed. The lesions were observed in the left hind 

limb (71.4%), right (14.2%) and both (14.2%). The tibiotarsus bone was the most 

affected (71.4%), followed by the femur (42.8%). Other findings were lesions in 

intertarsical joint (28.5%), phalanges (14.2%) and pelvis (14.2%). The average values 

of the BCS, body weight did not differ from adults to young birds. The average 

values of dry matter, Ca, P, Mg, regardless of age, were respectively 53.58 ± 9.38; 

16.65 ± 6.36; 5.17 ± 1.72; 4.16 ± 1.05. The  a: P ratio did not differ (p≥0,05) among 

young individuals and adults, which enabled the average calculation of the ratio for 

the species, regardless of age. It is concluded that fractures are the most frequent 

injuries, pelvic members and tibiotarsus bone are the most affected, osteomyelitis is a 

complication observed in fractures, and the Ca: P ratio for the species is 1.8: 1. 

KEYWORDS: wild animals, bone mineral density, bone-metabolic diseases, 

radiography, necropsy.   
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INTRODUC    O 
 
 No Brasil estão catalogadas cerca de 1.832 espécies de aves silvestres 
(CBRO 2011). O crescente impacto ambiental somado ao fascínio que historicamente 
esses animais exercem sobre o ser humano colocam as aves na lista dos animais mais 
visados para a criação ilegal em cativeiro (Koutsos et al. 2001). As aves da ordem 
Psittaciformes abrangem as espécies de araras (gênero Ara), papagaios (gênero 
Amazona), jandaias (gênero Aratinga), periquitos (gênero Brotogeris), maracanãs e 

outras 327 espécies, que têm sido vitimadas pelo comércio ilegal e pelas dificuldades 
de restabelecimento da saúde quando capturadas e destinadas à reabilitação nos 
centros de triagem de animais silvestres (Viana & Zocche 2013).  
 As enfermidades que mais acometem aves silvestres em cativeiro são 
doenças metabólico-nutricionais, impactação do trato digestivo superior, 
hipovitaminose A, cistos plumários, doenças infecciosas do trato respiratório e 
traumas, envolvendo fraturas e luxações (Koutsos et al. 2001, Heatley & Cornejo 
2015).   
 As doenças de causas nutricionais, como a obesidade e as doenças ósseo-
metabólicas (DOM), decorrem em grande parte do desequilíbrio entre os hábitos 
alimentares em vida livre e em cativeiro (Bauck 1995, Godoy 2007). As fraturas, 
luxações e DOM são diagnosticadas, principalmente, por meio de exame clínico 
(Freedman et al. 1976, Naldo & Bailey 2001) e, em alguns casos, por meio de exame 
radiográfico (Naldo & Bailey 2001).  
 A avaliação da qualidade mineral do tecido ósseo, fator relevante para a 
confirmação e o prognóstico das doenças que acometem os esqueletos ainda é pouco 
realizado em aves silvestres (Schuhmann et al. 2014). No entanto, a quantificação dos 
teores de minerais, em carcaças e a densitometria óssea (Cook 2000, Julian 2004, 
Almeida Paz et al. 2009) têm sido largamente empregados em aves de produção. 
  Exames que permitam associar alterações ósseas com a qualidade do 
tecido ósseo são comumente empregados na avicultura de produção (Julian 2004, 
Almeida Paz et al. 2005, Borges et al. 2010), o mesmo não é observado para aves 
silvestres, pois são raros os estudos fornecendo valores de referência de minerais nos 
ossos de aves saudáveis e doentes. Schuhmann et al. (2014) avaliou a composição e a 
densidade mineral óssea em ossos longos de duas espécies de aves de rapina e 
considerou a variável espécie, idade, sexo e estado nutricional relacionadas aos 
valores de cinzas ósseas desses animais, sem, no entanto, estabelecer parâmetros de 
referência com os teores de minerais ósseos encontrados nesses animais. 
 Desta forma, propôs-se o levantamento da ocorrência de doenças do 
esqueleto ósseo em carcaças da espécie Psittacara leucophthalmus empregando para 
tal, a avaliação radiográfica e a necropsia. Visando fornecer valores de referência 
para a espécie os teores de macroelementos foram determinados nas cinzas do 
esqueleto. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 Esta pesquisa foi realizada após autorização do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, processo 
02010.001282/2014-82), do Sistema de Autorização e Informações em Biodiversidade 
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(SISBIO, processo 48960-1) e da Comissão de Ética no Uso de Animais da 
Universidade Federal de Goiás (CEUA/UFG, processo 007/15).  
 Após óbito não induzido, 18 espécimes de ambos os sexos, sendo nove 
machos e nove fêmeas, pertencentes a espécie Psittacara leucophthalmus (Periquitão-
maracanã), ordem Psittaciformes, família Psittacidae foram acondicionadas em 
freezeres a -18ºC na sala de necropsia do Centro de Triagem de Animais Silvestres 
(CETAS) do IBAMA-Goiás. Os espécimes foram encaminhados à Escola de 
Veterinária e Zootecnica (EVZ) da UFG para a realização de exames radiográficos, 
avaliação macroscópica e análise para determinação de matéria mineral em esqueleto 
axial e apendicular. 

Estimou-se a faixa etária aproximada dos espécimes como jovens e 
adultos, de acordo com a observação dos caracteres externos tais como presença ou 
ausência de penas em região do patágeo, coloração da plumagem, variando entre 
tons claros e tons escuros de verde, características encontradas respectivamente em 
indivíduos de menor e maior faixa etária e, a fusão de suturas cranianas, 
característica observada em aves adultas  (Feduccia 1975, Siqueira et al. 2013, Firmino 
et al. 2014). 
 

Exame Radiográfico 
 Os exames radiográficos foram realizados com aparelho de 
radiodiagnóstico convencional fixo, marca Philips®, modelo KL 74/20.40, com 
capacidade para 500 mAs e 25 kV, IP Cassette tipo CC 18x24 cm, marca Fujifilm® e 
reveladora digital, marca Fujifilm®, modelo FCR CAPSULA X (CR-IR 357). 
 Para exame radiográfico em projeção ventro-dorsal de corpo inteiro, os 
animais foram posicionados em decúbito dorsal, fixados ao Cassette utilizando fita 
adesiva e submetidos a exposição de 33 kV e 100 mA (Figura 1). Radiografias dos 
membros torácicos e membros pélvicos, suspeitos de lesões ósseas, foram obtidas em 
projeções crânio-caudal, médio-lateral e látero-lateral com exposições de 30 kV e 100 
mA (Bowles et al. 2007, Ferraz et al. 2008). As radiografias foram avaliadas 
individulamente, descrevendo-se as alterações radiográficas encontradas no sistema 
esquelético (Islam et al. 2002, Pelicia et al. 2012). 
 
Avaliação Externa 
 As carcaças de P. leucophthalmus foram pesadas em balança analítica 
Marte®. Os comprimentos das asas abertas com penas e o comprimento corporal 
total, compreendendo desde a ponta do bico (rinoteca) às penas da cauda, foram 
obtidos por meio de fita métrica Hoechstmass® (Pascotto et al. 2006, Firmino et al. 
2014). 
 À inspeção externa da carcaça avaliou-se a condição corporal em 
caquética, magra, boa e obesa (escore da condição corporal - ECC de 1 a 4), 
considerando a massa muscular peitoral e proeminência da quilha do esterno 
(Bugoni et al. 2002, Firmino et al. 2014). A avaliação subjetiva da faixa etária de cada 
espécime foi determinada considerando empenamento incompleto em região da 
membrana do patágeo, característica encontrada em indivíduos jovens. A presença 
de massas cutâneas ou subcutâneas, edema em sacos aéreos cervicais, deformidades 
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físicas, proeminência da quilha do esterno, fraturas e luxações foram identificadas 
por meio do exame de palpação (Werther, 2008).    
 

 
FIGURA  1 - Imagens radiográficas em projeção ventrodorsal (A) e látero-lateral (B) de 

indivíduos jovens do sexo masculino e feminino da espécie Psittacara 
leucophthalmus. Os espécimes foram fixados ao cassete com fita adesiva (setas 
vazias). (A) reduzida massa muscular peitoral lateral a linha delgada 
sobreposta à coluna vertebral (seta cheia) de padrão radiopaco representando a 
quilha; áreas radioluscentes em região dorsal (seta cheia), devido ao acúmulo 
de gases nos sacos aéreos torácicos, intestinos e cloaca, decorrente do avançado 
processo de autólise; adelgaçamento das corticais ósseas e a pneumatização dos 
ossos longos torácicos e pélvicos (ponta de seta) representa o padrão de 
normalidade da anatomia radiográfica para aves. (B) massa muscular peitoral 
(seta cheia); padrão radioluscente da traqueia (seta fina) e conteúdo radiopaco 
em região de proventrículo (*). 1, úmero; 2, radio; 3, ulna; 4, osso radial do 
carpo; 5, osso ulnar do carpo; 6, primeiras falanges dos dígitos III e IV; 7, 
carpometacarpo; 8, falange proximal do dedo II; 9, dígito III; 10, falange distal 
do dedo II; 11, fêmur; 12, tibiotarso; 13, tarsometatarso; 14, dígito I; 15, dígito II; 
16, dígito III e 17, dígito IV. 

 
Necropsia 
 Previamente ao exame de necropsia, as penas dos espécimes foram 
removidas, afim de avaliar alterações cutâneas decorrentes de lesões traumáticas e 
ferimentos (Rae 2003). Os espécimes foram posicionados em decúbito dorsal sobre a 
mesa de exames, procedeu-se a desarticulação coxofemoral e incisão da pele em 
região ventral, entre a porção caudal da quilha do esterno e a cloaca, para acesso à 
cavidade celômica (Rae 2003).  
 O sexo dos animais foi determinado por meio da identificação morfológica 
das gônadas. Nos indivíduos do sexo feminino, observaram-se estruturas de 
aparência granular, proeminentes e de lateralidade esquerda, caracterizando os 
ovários. Os do gênero masculino apresentaram estruturas pares, assimétricas, 
cilíndricas e alongadas, caracterizando os testículos (Gous 2010).   
 Os ossos do esqueleto axial e apendicular de cada espécime foram 
coletados, acondicionados em baldes plásticos e identificados individualmente. Para 
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a completa maceração das amostras, as peças permaneceram submersas em água 
durante uma semana, tempo no qual eram realizadas trocas regulares de água, para 
que fossem obtidas apenas peças ósseas (Rodrigues 2010). Os restos de tecidos moles 
foram acondicionados em sacos plásticos e enviados ao setor de patologia animal da 
EVZ-UFG para incineração. 
 
Determinação da Matéria Mineral 
 Para a obtenção e determinação da matéria mineral, as amostras dos ossos 
de cada espécime, foram acondicionadas individualmente em sacos de papel, 
identificadas, pesadas em balança analítica Marte® e colocadas em estufa a 52ºC 
durante 72 horas.  
 Os ossos foram retirados da estufa, pesados em balança analítica Marte® e 
triturados em almofariz de porcelana. Um grama de cada amostra foi colocado 
individualmente em cadinhos de porcelana e levados ao forno mufla para tratamento 
térmico. Para a obtenção da solução mineral, as cinzas dos ossos foram misturadas à 
solução de ácido clorídrico e água destilada, após solubilização da amostra, realizou-
se a quantificação dos minerais para cálcio (Ca), fósforo (P) e magnésio (Mg), de 
acordo com metodologia proposta por Silva & Queiroz (2006). 
  
Análise estatística 
 Para a avaliação dos resultados obtidos nas análises radiográficas e 
necropsia, utilizou-se análise estatística descritiva com resultados apresentados na 
forma de frequência. A comparação entre as médias das variáveis quantitativas em 
animais jovens e adultos foi realizada por meio do Tete de F. Foi adotada 
significância de 5%. 
 
RESULTADOS 
 
 Dentre os 18 espécimes avaliados, 55,5% eram machos, 44,5% eram fêmeas 
e deste total, 67% dos animais eram jovens, pois apresentaram empenamento 
incompleto em região medial da membrana do patágeo. Os animais apresentaram 
dados biométricos semelhantes entre machos e fêmeas nas diferentes faixas etárias. O 
comprimento médio das asas abertas com penas foi de 41,44±7,46cm 
(mínimo=29,0cm; máximo=53,0cm) e o comprimento médio da porção distal da 
rinoteca à porção distal da cauda foi de 29,72±6,66cm (mínimo = 21,0cm; máximo = 
49,0cm). 
 A condição corpórea foi avaliada a partir da análise da massa muscular 
peitoral visível e do peso corporal (PC) das carcaças. Na avaliação visual, 50% dos 
animais foram considerados caquéticos ou magros. Por meio do peso das carcaças 
constatou-se que, 11,1% dos animais possuíam condição corpórea caquética 
(PC=103,34±12,77g), 39% estavam com condição corpórea magra (PC=127,38±7,92g), 
22,2% condição corpórea boa (PC=157,87±8,81g) e 28% condição corpórea obesa 
(PC=188,21±5,23g). 
 Houve concordância entre os resultados verificados no exame radiográfico 
e na necropsia. Sete (39%) espécimes apresentaram alterações ósseas diagnosticadas 
ao exame radiográfico que foram confirmadas durante a necropsia (Quadro 1).  
   



25 
 

 

Quadro 1 - Alterações radiográficas e macroscópicas da necropsia de carcaças (n=7) 
de indivíduos jovens e adultos, ambos os sexos, da espécie Psittacara leucophthalmus. 
 

 

 As lesões musculoesqueléticas diagnosticadas ao exame radiográfico 
foram fraturas (38,9%), luxação (11,1%) e alterações articulares (11,1%) (Figura 2). 
Estas lesões foram observadas em membro pélvico esquerdo (71,4%), direito (14,2%) 

Idade/ Sexo 
Local da 

lesão 

Achados Radiográficos Achados Macroscópicos 

Jovem/macho  
Membro 
pélvico 
direito 

- Tibiotarso - Fratura em diáfise distal com 
remodelação, esclerose e neoformação 
óssea. 
- Articulação intertársica – remodelação 
óssea com perda da definição do espaço 
interarticular. 
- Articulação do joelho – luxação. 

- Tibiotarso - Áreas com 
aumento de volume e 
crepitação óssea em diáfise 
distal e envolvimento da 
articulação intertársica. 
- Articulação do joelho – 
luxação e aumento de 
volume. 

Jovem/macho  
Membro 
pélvico 

esquerdo 

- Fêmur - Fratura completa transversal 
múltipla em metáfise com esquírola óssea 
e remodelação óssea. 

- Fêmur - Crepitação óssea 
em região distal sem 
envolvimento articular. 

Adulto/macho  
Membro 
pélvico 

esquerdo 

- Fêmur - Fratura completa transversal 
simples em diáfise distal com 
desalinhamento dos fragmentos ósseos.  
- Tibiotarso - Lesão osteolítica 
proliferativa em diáfise com remodelação 
óssea e envolvimento de tecidos moles. 

 

- Fêmur - Encurtamento e 
espessamento em região do 
joelho. 
- Tibiotarso - Fratura aberta 
com área enegrecida em 
região distal.  

 

Adulto/macho  
Membro 
pélvico 

esquerdo 

- Fêmur - Fratura completa transversal em 
diáfise com desalinhamento ósseo. 
 

- Pele íntegra e hematoma em 
tecido subcutâneo. 
- Fêmur - Fratura completa 
transversal em diáfise. 

Adulto/macho  
Membro 
pélvico 

esquerdo 

- Tibiotarso - Fratura epifisária por 
impactação. 
- Articulação intertársica - Redução do 
espaço articular e reação osteolítica 
proliferativa dos ossos articulares. 

- Descontinuidade de tecido 
epitelial com aspecto 
necrótico em região da 
porção distal de tibiotarso, 
proximal ao osso 
tarsometatarso. 

Jovem/fêmea  
Membro 
pélvico 

esquerdo 

- Dedo III - Fratura em falanges III e IV 
com luxação da articulação 
interfalangeana distal. 
- Tibiotarso - Fratura completa transversal 
simples com desalinhamento ósseo em 
diáfise distal com reabsorção e 
remodelação óssea. Neoformação óssea na 
superfície periosteal da diáfise. Aumento 
de tecido mole na região periarticular.  

- Dedo III - Descontinuidade 
óssea em região 
interfalangeana distal. 
- Descontinuidade de tecido 
epitelial com presença de 
corpo estranho (fio de 
algodão) e descontinuidade 
óssea em região distal de 
tibiotarso. 

Adulta/fêmea  

Membro 
pélvico 
direito e 

esquerdo. 
Pelve. 

- Púbis - Fratura simples simétrica. 
- Tibiotarso - Fratura completa transversal 
múltipla bilateral em diáfise com presença 
de esquírolas ósseas e reatividade de 
tecido mole adjacente. 

- Região pélvica - não foi 
observada alteração. 
- Aumento de volume 
bilateral com preservação de 
tecido epitelial. 
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e em ambos (14,2%). As fraturas foram confirmadas em maior frequência (71,4%) no 
osso tibiotarso e em seguida no fêmur (42,8%). As demais alterações foram 
encontradas em articulação intertársica (28,5%), falanges (14,2%) e pelve (14,2%).  
 

 
FIGURA 2 - Imagens radiográficas de indivíduos adultos da espécie Psittacara 

leucophthalmus. (A) exposição ventro-dorsal, fratura oblíqua 
simétrica em diáfise medial de tibiotarso (setas), com presença de 
esquírolas ósseas (*) e aumento na radiopacidade do tecido mole 
adjacente e fratura simples simétrica em pelve (setas cheias). (B) 
exposição médio-lateral, descontinuidade óssea com deslocamento 
proximal do tibiotarso (seta maior) e padrão radioluscente (seta 
menor) na medular óssea indicando a pneumatização do osso. (C) 
exposição crânio-caudal, articulação tibiotarsal do membro pélvico 
esquerdo (círculo) com fratura epifisária e desalinhamento do eixo 
ósseo. (D) exposição médio-lateral, detalhe da reação periosteal na 
articulação intertársica com osteólise da superfície articular distal 
do tibiotarso e provável esclerose óssea com reatividade em tecido 
mole adjacente a articulação (seta). 

  

 Os achados radiográficos sugestivos de osteomielite e osteoartrite foram 
observados em cinco dos sete animais com lesões esqueléticas, outras alterações 
observadas foram luxação, lesões articulares e periarticulares (Figura 3). 
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 FIGURA 3 - Imagem radiográfica de indivíduos jovens do sexo  

masculino da espécie Psittacara leucophthalmus em 
projeção crânio-caudal (A) e médio-lateral (B). (A) 
conteúdo radiopaco em região de ventrículo (círculo), 
integridade em osso pélvico (ponta de seta), luxação da 
articulação do joelho do membro pélvico direito, com 
deslocamento proximal do tibiotarso e reatividade de 
tecido mole adjacente (seta); em articulação intertársica 
(seta cheia) lesão sugestiva de artrite com calcificação de 
tecido mole adjacente e neoformação óssea. (B) 
deslocamento proximal da patela (círculo menor), 
luxação em articulação femorotibial (seta) e neoformação 
óssea em articulação intertársica (círculo maior); falanges 
dos dedos II, III e IV, lesão sugestiva de osteólise e 
osteoartrose com neoformação óssea (seta cheia). 

 

 Os valores de matéria seca e matéria mineral obtidos da análise das 
amostras ósseas, conjunto esqueleto axial e apendicular, estão contemplados na 
Tabela 1.  Os valores máximos e mínimos extraídos foram os seguintes: escore 
corporal (máximo= 4; mínimo=1), peso da amostra (máximo=21,13g; mínimo=6,59g), 
matéria seca (máximo=60,30%; mínimo=40,96%), Ca (máximo=27,75%; 
mínimo=12,78%), P (máximo=12,55%; mínimo=7,00%) e Mg (máximo=8,55%; 
mínimo=4,87%). 
 O escore da condição corporal (ECC) manteve correspondência com o PC, 
ou seja, menores escores/menores pesos corporais. Porém, esta correspondência não 
é extensiva em relação ao peso das amostras e da matéria mineral (Tabela 1). Nas 
carcaças de espécimes adultos, com exceção dos valores de Mg e da relação Ca:P, 
todos as demais variáveis apresentaram valores médios inferiores aos valores médios 
das carcaças de espécimes jovens (p≥0,05). 
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Tabela 1 - Médias e desvio-padrão do escore da condição corporal (ECC), peso 
corporal (PC), peso da amostra (PA), valores de matéria seca (MS) e matéria mineral 
de cálcio (Ca), fósforo (P), magnésio (Mg), relação Ca:P, em 1g de amostra do 
esqueleto adulto e jovem de Psittacara leucophthalmus.  
 

Amostra ECC 
PC 
(g) 

PA 
(g) 

MS 
(%) 

Ca 
(%) 

P 
(%) 

Mg 
(%) 

Ca:P 

1 2 119,37 10,57 57,19 14,30 12,01 6,97 1,2 

2 2 129,62 21,13 52,44 27,75 8,31 6,82 3,3 

3 2 137,62 10,29 55,88 15,79 7,00 6,82 2,3 

4 3 159,68 10,62 54,10 13,50 9,99 6,52 1,4 

5 4 186,18 12,79 53,47 13,55 7,53 8,10 1,8 

6 4 194,50 10,44 41,46 14,28 8,32 6,37 1,7 

Média (adulto) 3 154,50 12,64 52,42 16,53 8,86 6,93 1,9 

Desvio-padrão 0,98 30,88 4,26 5,64 5,56 1,85 0,61 0,78 

1 1 94,31 17,74 54,14 15,75 7,36 7,35 2,1 

2 1 112,37 17,79 49,29 12,78 10,29 5,32 1,2 

3 2 119,37 9,06 55,38 18,00 11,06 5,40 1,6 

4 2 121,43 10,93 60,30 12,78 7,49 8,55 1,7 

5 2 126,75 14,50 40,96 20,26 8,49 4,87 2,4 

6 2 137,50 14,78 51,92 15,01 7,94 5,70 1,9 

7 3 149,31 20,00 54,56 17,30 8,64 6,00 2,0 

8 3 153,06 10,22 55,51 16,52 9,49 5,32 1,7 

9 3 169,43 15,71 58,64 18,00 12,55 7,50 1,4 

10 4 181,00 6,59 57,81 25,54 10,27 5,47 2,5 

11 4 187,50 15,38 54,98 14,31 10,80 6,22 1,3 

12 4 191,87 11,42 56,51 14,30 11,39 5,25 1,3 

Média (jovem) 4 172,03 13,22 56,34 17,66 10,52 5,96 1,7 

Desvio-padrão 0,55 17,87 4,75 1,62 4,15 1,39 0,85 0,47 

Valores de P* 0,88 0,99 0,81 0,72 0,21 0,73 0,19 0,09 

Média  
(adulto e jovem) 

3 148,38 13,33 53,58 9,38 16,65 6,36 1,8 

Desvio-padrão 1,03 30,98 4,01 5,17 1,72 4,16 1,05 0,55 

* omparação entre as médias pelo Test de F (p≤0,05) 

  

DISCUSSÃO 
 
 Neste estudo avaliou-se o sistema musculoesquelético de 18 carcaças de 
indivíduos da espécie Psittacara leucophthalmus por meio de exames radiográficos, 
necropsia e determinação da matéria mineral, possibilitando o levantamento de 
doenças que cursam com alterações ósseas sem, no entanto, considerar as alterações 
clínicas e o histórico dos animais. Embora a composição estrutural do tecido ósseo 
seja semelhante em todas as espécies animais, a anatomia e os mecanismos 
específicos de resposta às injúrias diferem entre o sistema esquelético de aves e 
mamíferos (Tully 2002, Williams 2002).  
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 Ao exame radiográfico e na necropsia das carcaças constatou-se que as 
alterações musculoesqueléticas de sete espécimes ocorreram apenas em membros 
pélvicos. Estes resultados diferem das observações de Harcourt-Brown (2002) sobre a 
maior frequência de lesões traumáticas em membros torácicos de aves de vida livre. 
O autor acrescenta que em aves mantidas em cativeiro, como animais de estimação, 
as fraturas são mais frequentes em membros pélvicos, isso se explica pelo tipo de 
manejo em gaiolas e pisos inadequados à conformação anatômica desses animais. 
 As lesões ósseas foram mais frequentes em região diafisária distal de 
tibiotarso, região metafisária e diafisária distal de fêmur. Estes achados estão de 
acordo com aqueles encontrados por Guzman et al. (2007), em aves de rapina 
(Haliaeetus leucocephalus), nas quais as fraturas em tibiotarso eram diafisárias e 
localizavam-se a poucos milímetros distais à crista fibular, onde há fusão entre a 
fíbula e o tibiotarso, conferindo propensão da espécie para este tipo de fraturas. 
Harcourt-Brown (2002) também confirmou, por meio de exame radiográfico, a 
presença de fraturas distais em tibiotarso de papagaios (gênero Amazona) e falcões 
(gênero Falco) mantidos em cativeiro.  
 Os padrões radiográficos das lesões ósseas analisadas em três destes 
espécimes foram de fraturas do tipo fechadas, sugestivos de ocorrência recentes, pois 
se observou linhas de fratura sem exuberante reatividade de corticais ósseas e com 
pouca ou nenhuma reatividade de tecido mole adjacente. Nas aves, o reparo de 
fraturas fechadas se dá por meio de calo ósseo endosteal e proliferação de tecido 
fibroso o que eventualmente, ao exame radiográfico, pode ser observado como 
discreta linha de fratura radioluscente, pois a formação de calo ósseo é do tipo 
endosteal sendo a reação de proliferação periosteal decorrente de calo ósseo 
extremamente reduzido, se comparada com as espécies de mamíferos (Krautwald-
Junghanns et al. 2000).  
 Em quatro dos animais avaliados constatou-se a ocorrência de fraturas 
abertas, confirmadas pela visualização de descontinuidade do tegumento e 
hematomas no momento da avaliação macroscópica. A observação de fraturas 
abertas com presença de esquírolas ósseas, áreas osteolíticas e proliferativas, 
remodelação óssea e reação de tecidos moles adjacentes exuberantes, sugerem 
contaminação da lesão, osteomielite e necrose tecidual. De acordo com Bennett (1992) 
a morfologia dos ossos aviários é constituída por corticais delgadas, grande canal 
medular em ossos pneumáticos e escassa cobertura muscular, principalmente nas 
extremidades distais, sendo fatores que contribuem para a elevada ocorrência de 
fraturas abertas com presença de esquírolas ósseas.  
 As alterações radiográficas sugestivas de osteomielite observadas na 
espécie Psittacara leucophthalmus deste estudo são concordantes com aquelas 
encontrados por Gull et al. (2012) em membros torácicos na espécie Columba livia 
(pombo-doméstico), quais sejam, reação periosteal e diminuição de opacidade óssea, 
demonstrando que esse osso encontrava-se em remodelação óssea. Também se 
sustentam nas descrições de Williams (2002) sobre o fato de que as alterações 
radiográficas em quadros de osteomielite podem ser imperceptíveis nas fases iniciais 
do processo infeccioso, porém, o avanço da infecção resulta em aumento de tecido 
mole com presença de osteólise e proliferação periosteal. A remodelação óssea pode 
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ser observada em áreas próximas ao local da fratura, geralmente indicando 
descontinuidade de tecido mole causada por lesão aberta e contaminada. 
 A ocorrência de fratura simétrica em osso pubiano a qual não foi 
confirmada no exame macroscópico, possivelmente por ter-se confundido os ossos 
pubianos aos tecidos moles adjacentes, esteve de acordo com as ocorrências 
observadas por Willians (2002), sendo as fraturas traumáticas em pelve de difícil 
visualização ao exame radiográfico. A pelve aviária é fusionada dorsalmente ao 
sinsacro e as lesões traumáticas nesta região da coluna vertebral decorrem de 
impacto em sentido crânio-caudal, afetando a região imediatamente cranial à fusão 
do sinsacro (Willians 2002, Krautwald-Junghanns et al. 2000), fato que está em 
desacordo com os achados deste estudo, uma vez que a fratura encontrada na pelve 
localizou-se ventralmente no osso pubiano.  
 Observou-se fratura em falanges III e IV do dedo III, cursando com 
luxação da articulação interfalangeana distal do mesmo dedo. Harcourt-Brown 
(2002) cita a ocorrência de fratura aberta em falanges, estabelecendo prognóstico 
reservado para o osso acometido sem, no entanto, estabelecer a frequência desses 
achados em aves. 
 Verificou-se luxação em articulação do joelho com deslocamento proximal 
do tibiotarso e alteração concomitante em articulação intertársica com presença de 
remodelação óssea, perda da definição do espaço interarticular, e reação de tecido 
mole, achado sugestivo de artrite séptica nesta articulação. De forma muito 
semelhante aos achados deste estudo, Harcourt-Brown (2002) cita a presença de 
artrite séptica em aves de rapina, comprometendo a articulação interfalangeana 
decorrente de infecção após lesão que cursa com descontinuidade tegumentar e 
óssea. A ocorrência de artrite séptica também pode ser observada nas articulações 
intertarsais como descrito por Williams (2002) e Walsh (1986). 
 Santos (2008) realizou levantamento retrospectivo das doenças que mais 
comprometem diversas aves silvestres, provenientes de cativeiro domiciliar e 
observou que dentre as afecções traumáticas, as luxações obtiveram frequência de 
9,1% em aves. Heatley & Cornejo (2015) analisou relatórios de necropsia de jardins 
zoológicos e constatou frequência de 28% de luxações e lesões de tecidos moles em 
flamingos (Phoenicopterus ruber). Neste estudo, com Psittacara leucophthalmus a 
frequência de luxação foi de 11,1%, maiores que as observadas por Santos (2008) e 
menores que as relatadas por Heatley & Cornejo (2015), porém deve-se considerar 
que as aves eram de espécies diferentes e que eram oriundas de vida livre no estudo 
realizado pelos autores citados.  
  A avaliação do escore da condição corporal (ECC) relacionou achados 
referentes à massa muscular com o peso corporal, assim, em indivíduos com menores 
ECC constataram-se menores pesos corporais. Schumann et al. (2014), ao realizar 
estudos de qualidade óssea com aves de rapina, estabeleceu parâmetros para 
avaliação visual da condição corporal dos animais, a fim de estabelecer relação com a 
qualidade óssea dos espécimes. Este fato é de grande importância para a rotina 
clínica com aves silvestres, podendo fornecer dados práticos que contribuirão para o 
tratamento e recuperação dos animais.  
 A qualidade óssea, avaliada por meio dos valores de matéria seca e os 
níveis de minerais, Ca, P e Mg, foi comparada entre animais jovens e adultos e, os 
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resultados não diferiram (p≥0,05). Tal fato pode ter resultado do reduzido número de 
amostras por grupo e da inexatidão na estimativa da faixa etária, pois esta foi 
estimada pelas características externas, podendo ter animais com idades próximas a 
animais adultos no grupo jovem e vice-versa. Almeida Paz et al. (2009) 
demonstraram que em perus com diferentes idades, os teores de Ca e P foram 
diminuindo progressivamente até aos 56 dias de idade e a MS não sofreu alteração.  
 Embora Schuhmann et al. (2014) tenha avaliado separadamente ossos 
longos dos membros pélvicos de diferentes espécies de aves silvestres, comparando-
as, os seus resultados mostraram que não houve diferença na concentração de Ca 
entre espécies, porém, os teores de P apresentaram variação entre espécies, diferindo 
das avaliações encontradas neste estudo. Schuhmann et al. (2014) cita que os teores 
de Mg nas cinzas ósseas de aves apresentam valores muito variáveis, não sendo 
possível estabelecer um parâmetro com o Ca e o P, o que está de acordo com as 
observações do presente estudo.   
   média da relação  a:P não diferiu entre indivíduos (p≥0,05) jovens o 
que possibilitou o cálculo médio da relação para a espécie, independentemente da 
faixa etária.  
 As carcaças de Psittacara leucophthalmus foram avaliadas por meio de 
diversos parâmetros qualitativos, os quais poderão ser utilizados como padrões para 
avaliações clínicas desta espécie. Além disso, as variáveis quantitativas poderão ser 
empregadas como valores de referência para estas aves em condições de ambiente 
semelhantes. 
 
         O 

 
 As fraturas foram as lesões esqueléticas com maior frequência em 
Psittacara leucophthalmus e, embora o histórico desses animais não seja consistente, 
observou-se que espécimes de vida livre, expostas ao ambiente urbano, têm maior 
propensão a lesões esqueléticas decorrentes de traumas por colisão ocasionados em 
acidentes automobilísticos.  
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PARECER CONSUBSTANCIADO REFERENTE AO PROJETO DE PESQUISA DO 

PROTOCOLO N. 007/15 

I - Finalidade do projeto de pesquisa: Iniciação Científica 

II - Identificação: 

 Título do projeto: Aspectos radiográficos e análises das cinzas do esqueleto de Aratinga leucophthalma 

 Pesquisador Responsável/ Unidade: Elizama Rodrigues Alves/EVZ/UFG 

 Pesquisadores Participantes: Elizama Rodrigues Alves, Naida Cristina Borges, Eliane Sayuri Miyagi 

Okada, Júlio Roquete Cardoso, Denyielim Elias Oliveira, Taiza Gonçalves de Freitas, Iago Martins 

Oliveira, Josielle Morais Cardoso, Amanda de Moraes Neves, Luíza Lucena de Albuquerque 

 Unidade onde será realizado: EVZ/UFG 

 Data de apresentação a CEUA: 12/02/15 

III Objetivos e justificativa do projeto: Avaliar carcaças de aves silvestres da espécie Aratinga leucophthalma 

para diagnóstico e descrição de doenças envolvendo tecidos ósseos e tecidos moles por meio  da realização de 

exame radiográfico dos ossos que compõem o esqueleto axial e apendicular das aves; Determinar os níveis de 

Ca, P, Mg, Fe, Zn e Cu no tecido ósseo, por meio da obtenção e análise das cinzas; Realizar dissecação 

anatômica para descrever alterações nas estruturas ósseas e nos tecidos moles, bem como descrever e 

comparar os achados radiográficos e as características macroscópicas observadas. . 

IV - Sumário do projeto: 

 Discussão sobre a possibilidade de métodos alternativos e necessidade do número de animais: Serão 

utilizadas carcaças da referida ave como método alternativo. 40 unidades é um número que atende aos 

parâmetros estatísticos para este perfil de pesquisa e que seguramente é possível se obter no limite do período 

estabelecido no cronograma de execução, de acordo com a estimativa do CETAS. 

 Descrição do animal utilizado (número, espécie, linhagem, sexo, peso, etc): Serão utilizadas 40 

carcaça de Aratinga leucophthalma (maracanã). Serão realizados os mesmos procedimentos em todas as 

carcaças, não havendo separação em grupos. O sexo dos animais será definido durante a avaliação 

macroscópica da carcaça, e seguirá a metodologia empregada por Morais et al. 

 Espécie e número total de  animais utilizados:  40 aves  silvestres da espécie  Aratinga    leucophthalma 

(maracanã). 

 Descrição das instalações utilizadas e número de animais/área/qualidade do ambiente (ar, 

temperatura, umidade), alimentação/hidratação: não se aplica. 

 Utilização de agente infeccioso/gravidade da infecção a ser observada e análise dos riscos aos 

pesquisadores/alunos: não se aplica. 

 Adequação da metodologia e considerações sobre o sofrimento imposto aos animais: Serão 

utilizadas carcaças provenientes do CETAS-IBAMA-GO. Vide pág. 5 e 6 do projeto de pesquisa. 

 Método de eutanásia: não se aplica. 
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 Destino do animal: As carcaças serão cremadas em forno crematório do Setor de Patologia Animal da 

EVZ/UFG e então utilizadas no experimento para determinação dos teores de cinzas. 

IV – Comentários do relator frente às orientações da CEUA: 

 Quanto a documentos: A documentação está de acordo com o exigido pela CEUA/UFG. 

 Quanto aos cuidados e manejo dos animais e riscos aos pesquisadores: As informações constantes no 

projeto e ficha protocolo quanto aos cuidados e manejo dos animais e riscos aos pesquisadores estão de 

acordo com princípios éticos indicados pelo CONCEA. 

 
V - Parecer da CEUA: 

De acordo com a documentação apresentada à CEUA, consideramos o projeto APROVADO. 

Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) pesquisador(a) 

responsável deverá encaminhar à CEUA-PRPI-UFG o Relatório Final baseado na conclusão do estudo e 

na incidência de publicações decorrentes deste, de acordo com o disposto na Lei nº. 11.794 de  

08/10/2008, e Resolução Normativa nº. 01, de 09/07/2010 do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal-CONCEA. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias após o 

encerramento da pesquisa, prevista para conclusão em fevereiro de 2016. 

 
VI - Data da reunião: 02/03/15 

 

 

 

 

 
 

Dra. Renata Mazaro e Costa 

Coordenadora da CEUA/PRPI/UFG 
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Autorização para atividades com finalidade científica 
 

Número: 48960-1 Data da Emissão: 10/09/2015 15:38 Data para Revalidação*: 09/10/2016 

* De acordo com o art. 28 da IN 03/2014, esta autorização tem prazo de validade equivalente ao previsto no cronograma de atividades do projeto, 

mas deverá ser revalidada anualmente mediante a apresentação do relatório de atividades a ser enviado por meio do Sisbio no prazo de até 30 dias  

a contar da data do aniversário de sua emissão. 

 

Dados do titular 

Nome: ELIZAMA RODRIGUES ALVES 

SISBIO
CPF: 005.385.431-40 

 
 

 

Cronograma de atividades 
# Descrição da atividade Início (mês/ano) Fim (mês/ano) 

1 Coleta de amostras (carcacas); exames radiográficos; exames anatomicos e determinacao da materia mi 08/2015 10/2015 

2 Exames anatomicos 09/2015 10/2015 

3 Exames radiográficos 09/2015 10/2015 

4 Determinacao da materia mineral 10/2015 11/2015 
 

Observações e ressalvas 
 

1 

As atividades de campo exercidas por pessoa natural ou jurídica estrangeira, em todo o território nacional, que impliquem o deslocamento de recursos humanos e 

materiais, tendo por objeto coletar dados, materiais, espécimes biológicos e minerais, peças integrantes da cultura nativa e cultura popular, presente e passada, 

obtidos por meio de recursos e técnicas que se destinem ao estudo, à difusão ou à pesquisa, estão sujeitas a autorização do Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 

2 

Esta autorização NÃO exime o pesquisador titular e os membros de sua equipe da necessidade de obter as anuências previstas em outros instrumentos legais, bem 

como do consentimento do responsável pela área, pública ou privada, onde será realizada a atividade, inclusive do órgão gestor de terra indígena (FUNAI), da 

unidade de conservação estadual, distrital ou municipal, ou do proprietário, arrendatário, posseiro ou morador de área dentro dos limites de unidade de conservação 

federal cujo processo de regularização fundiária encontra-se em curso. 

 

3 

Este documento somente poderá ser utilizado para os fins previstos na Instrução Normativa ICMBio n° 03/2014 ou na Instrução Normativa ICMBio n° 10/2010, no que 

especifica esta Autorização, não podendo ser utilizado para fins comerciais, industriais ou esportivos. O material biológico coletado deverá ser utilizado para atividades 

científicas ou didáticas no âmbito do ensino superior. 

4 
A autorização para envio ao exterior de material biológico não consignado deverá ser requerida por meio do endereço eletrônico www.ibama.gov.br (Serviços on-line - 

Licença para importação ou exportação de flora e fauna - CITES e não CITES). 

 

5 

O titular de licença ou autorização e os membros da sua equipe deverão optar por métodos de coleta e instrumentos de captura direcionados, sempre que possível, 

ao grupo taxonômico de interesse, evitando a morte ou dano significativo a outros grupos; e empregar esforço de coleta ou captura que não comprometa a viabilidade 

de populações do grupo taxonômico de interesse em condição in situ. 

 

6 

O titular de autorização ou de licença permanente, assim como os membros de sua equipe, quando da violação da legislação vigente, ou quando da inadequação, 

omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição do ato, poderá, mediante decisão motivada, ter a autorização ou licença 

suspensa ou revogada pelo ICMBio, nos termos da legislação brasileira em vigor. 

 

7 

Este documento não dispensa o cumprimento da legislação que dispõe sobre acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na 

plataforma continental e na zona econômica exclusiva, ou ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, para fins de pesquisa científica, 

bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. Veja maiores informações em www.mma.gov.br/cgen. 

8 
Em caso de pesquisa em UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, o pesquisador titular desta autorização deverá contactar a administração da unidade a fim de CONFIRMAR 

AS DATAS das expedições, as condições para realização das coletas e de uso da infra-estrutura da unidade. 
 

Equipe 
# Nome Função CPF Doc. Identidade Nacionalidade 

1 TAIZA GONÇALVES DE FREITAS estagiária 042.727.961-51 5280468 SPTC-GO Brasileira 

 

Locais onde as atividades de campo serão executadas 
# Município UF Descrição do local Tipo 

1 GOIANIA GO Universidade Federal de Goiás Fora de UC Federal 

2 GOIAS GO Centro de Triagem de Animais Silvestres Fora de UC Federal 

 

Atividades X Táxons 
# Atividade Táxons 

  

Título do Projeto: ASPECTOS RADIOGRÁFICOS E ANÁLISE DAS CINZAS DO ESQUELETO DE Aratinga Leucophthalma 

Nome da Instituição : UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS CNPJ: 01.567.601/0001-43 

 

http://www.ibama.gov.br/
http://www.mma.gov.br/cgen
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1 Coleta/transporte de amostras biológicas ex situ Psittaciformes, Psittacidae, Aves, Aratinga, Aratinga leucophthalma, Aratinga leucophthalmus 

 

Material e métodos 
1 Amostras biológicas (Aves) Animal encontrado morto ou partes (carcaça)/osso/pele 

2 Método de captura/coleta (Aves) Outros métodos de captura/coleta(coleta de carcacas em CETAS - GO) 

 

Destino do material biológico coletado 
# Nome local destino Tipo Destino 

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS  

  

Título do Projeto: ASPECTOS RADIOGRÁFICOS E ANÁLISE DAS CINZAS DO ESQUELETO DE Aratinga Leucophthalma 

Nome da Instituição : UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS CNPJ: 01.567.601/0001-43 

 



 
                 ANEXO II - AUTORIZAÇÃO - SISBIO 

 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio 

Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO 

S I S B IO 
Este documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº 03/2014. Através do   código 

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na 

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio). 

Página 3/3 

Código de autenticação: 54399662 

 

 

Autorização para atividades com finalidade científica 
 

Número: 48960-1 Data da Emissão: 10/09/2015 15:38 Data para Revalidação*: 09/10/2016 

* De acordo com o art. 28 da IN 03/2014, esta autorização tem prazo de validade equivalente ao previsto no cronograma de atividades do projeto, 

mas deverá ser revalidada anualmente mediante a apresentação do relatório de atividades a ser enviado por meio do Sisbio no prazo de até 30 dias  

a contar da data do aniversário de sua emissão. 

 

Dados do titular 

Nome: ELIZAMA RODRIGUES ALVES 

SISBIO
CPF: 005.385.431-40 

 
 

 

Registro de coleta imprevista de material biológico 

  
 

 
Táxon* Qtde. Tipo de amostra Qtde. Data 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* Identificar o espécime no nível taxonômico possível. 

De acordo com a Instrução Normativa nº 03/2014, a coleta imprevista de material biológico ou de substrato não 

contemplado na autorização ou na licença permanente deverá ser anotada na mesma, em campo específico, por 

ocasião da coleta, devendo esta coleta imprevista ser comunicada por meio do relatório de atividades. O transporte do 

material biológico ou do substrato deverá ser acompanhado da autorização ou da licença permanente com a devida 

anotação. O material biológico coletado de forma imprevista, deverá ser destinado à instituição científica e, depositado, 

preferencialmente, em coleção biológica científica registrada no Cadastro Nacional de Coleções Biológicas (CCBIO). 
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
 

Objetivos e política editorial 

A Revista Brasileira de Medicina Veterinária (RBMV) é uma publicação trimestral e multidisciplinar, da Sociedade 

de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro (SOMVERJ) (www.somverj.org.br), que tem como objetivo 

publicar os resultados de trabalhos de pesquisa originais nas subárias da Medicina Veterinária, visando o 

aprimoramento técnico-científico e profissional. Nos manuscritos encaminhados para avaliação e que forem 

relativos à produção animal deverá ter em seu conteúdo enfoque clínico relativo aos objetivos da proposta 

apresentada. Deverão ser citados no Material e Métodos o número indicativo da provação do Comitê de Ética do 

Uso de Animais (CEUA) da Instituição onde o trabalho foi feito. Além disso, quando se tratar de fauna silvestre 

deverá constar também o número do SESBIO emitido pelo órgão competente para o mesmo. Os artigos de 

Produção Animal, deverão ter enfoque em Saúde Animal. 

 
Revisões serão aceitas, quando a convite do Editor. 

 
Os trabalhos para submissão deverão ser enviados por via eletrônica, através do site da revista, www.rbmv.com.br 

e-mail: submissão@rbmv.com.br. Devem constituir-se de resultados de pesquisa ainda não publicados e não 

considerados para publicação em outra revista. 

Embora sejam de responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos nos trabalhos, o Comitê 

Editorial, apoiado pela Assessoria Científica, reserva-se o direito de sugerir ou solicitar modificações aconselháveis 

ou necessárias. Os trabalhos submetidos são aceitos através da aprovação pelos pares (“peer review”). 

 
Os trabalhos devem ser organizados, sempre, em TÍTULO, TÍTULO EM INGLÊS, AUTORES, ABSTRACT, 

RESUMO, INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSSÃO, CONCLUSÕES (ou combinações 

destes dois últimos), AGRADECIMENTOS e REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Os relatos de casos devem constar 

sempre de TÍTULO, TÍTULO EM INGLÊS, AUTORES, ABSTRACT, RESUMO, INTRODUÇÃO, HISTÓRIO, DISCUSSÃO 

E/OU CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Em relatos de casos, o texto deve ser organizado, sempre, 

em INTRODUÇÃO, HISTÓRICO (Este deve ser constituído por Anamnese, material e métodos, e resultados), 

DISCUSSÃO  E/OU CONCLUSÃO. 

Abstract: deverá ser apresentado com os elementos constituintes do Resumo em português, podendo ser mais 

extenso. Ao final devem ser relacionadas às “Key Words”; 

Resumo: deve apresentar, de forma direta e no passado, o que foi feito e estudado, dando os mais importantes 

resultados e conclusões. Nos trabalhos em inglês, o título em português do trabalho, deve constar em negrito e 

entre colchetes, logo após a palavra RESUMO. Ao final, devem ser relacionadas às “Palavras-Chave”; 

Introdução: deve ser breve, com citação bibliográfica específica sem que a mesma assuma importância 

principal, e finalizar com a indicação do objetivo do trabalho; 

Material e Métodos: devem ser reunir os dados que permitam a repetição do trabalho por outros 

pesquisadores. Na experimentação com animais, deve constar a aprovação do projeto pela Comissão de Ética 

local; 

Resultados: deve ser feita a apresentação concisa dos dados obtidos; Tabelas devem ser preparadas sem 

dados supérfluos, apresentando, sempre que indicado, médias de várias repetições. É conveniente, às vezes, 

expressar dados complexos por gráficos (Figuras), ao invés de apresentá-los em tabelas extensas; 

Discussão: os resultados devem ser discutidos diante da literatura. Não convém mencionar trabalhos em 

desenvolvimento ou planos futuros, de modo a evitar uma obrigação do autor e da revista de publicá-los; 

Conclusões: devem basear-se somente nos resultados apresentados no trabalho; 

Agradecimentos: devem ser sucintos e não devem aparecer no texto ou em notas de rodapé; 

Referências: só deve ser incluída a lista da bibliografia citada no trabalho e a que tenha servido como fonte 

para consulta indireta; deverá ser ordenada alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro autor, registrando-se os 

nomes de todos os autores, em caixa alta e baixa (não deverão ser precedidos de et al.), o título de cada 

publicação e, por extenso, o nome da revista ou obra. 
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Exemplos de citação na lista das referências: 

Artigo Científico 

Carrington S.D., Bedford P.G.C., Guillon J.P. & Woodward E.G. Polarized light biomicroscopic observations on the 

pre-corneal tear film.3. The normal tear film of the cat. Journal of Small Animal Practice, 28:821-826, 1987. 

 
Artigo Eletrônico 

COBEA, Legislação & ética. Disponível em: <http://www.cobea.org.br/ética.htm>. Acesso em: 14 Mar 2007. 

 
Livro 

Rodrigues H. Técnicas anatômicas. 2ª ed. Arte Visual, Vitória, 1998. 200p. 

 
Capítulo de Livro 

Strubbe A.T. & Gelatt K.N. Ophtalmic examination and diagnostic procedures, p. 427-466. In: Gelatt K.N. (Ed.), 

Veterinary Ophtalmology. 3rd ed. Lipincott Willians & Wilkins, Philadelphia. 1999. 

 
Não serão aceitas citações de Monografias, Dissertações, Teses, Resumos e publicações na íntegra, de 

reuniões científicas. 

 
Na elaboração do texto deverão ser atendidas as seguintes normas: 

Os trabalhos devem ser impressos em uma só face do papel A4, com margens superior e inferior de 2cm e 

direita e esquerda de 2cm em fonte Book Antiqua corpo 12, em espaço simples. As chamadas de rodapé devem 

ser inseridas como “Cabeçalho e rodapé” e não, “inserir como nota”. A formatação do original a ser submetida 

para publicação deve seguir o exemplo de apresentação do último fascículo da revista (Exemplos podem ser 

observados em pdf no site da revista, www.rbmv.com.br). O texto deve ser corrido e não deve ser formatado em 

duas colunas, com as legendas das figuras no final. As Figuras (inclusive gráficos) e as Tabelas devem ter seus 

arquivos fornecidos separados do texto; 

A redação dos trabalhos deve ser concisa, com a linguagem, tanto quanto possível, no passado e impessoal; 

no texto, os sinais de chamada para notas de rodapé serão números arábicos colocados em sobrescrito após a 

palavra ou frase que motivou a nota. Essa numeração será contínua; as notas serão lançadas ao pé da página em 

que estiver o respectivo sinal de chamada. Todas as tabelas e todas as Figuras deverão ser mencionadas no texto. 

Estas remissões serão feitas pelos respectivos números e, sempre que possível, na ordem crescente destes. 

Abstract e Resumo serão escritos corridamente em um só parágrafo e não deverão conter citações bibliográficas. 

No rodapé da primeira página deverá constar a profissão de graduação e o título acadêmico maior, este último 

deve ser indicado com PhD quando for o caso e MSc ou DSc quando a indicação acadêmica não seguir o modelo 

prévio. O endereço profissional completo do(s) autor(es), E-mail do autor para correspondência indicado anterior 

ao e-mail por um sinal de + seguido de Autor(a) para correspondência e demais outros autores; quando os 

autores forem discentes de Programas de Pós-Graduação, Pós-Doutorado ou bolsistas de produtividade devem 

colocar após o seu e-mail a identificação como: - bolsista CAPES ou CNPq ou das demais agências de fomento se 

for o caso. Veja os exemplos em pdf no site da revista quando for o caso. 

Siglas e abreviações dos nomes de instituições, ao aparecerem pela primeira vez no trabalho, serão colocadas 

entre parênteses e precedidas do nome por extenso; 

Citações bibliográficas no texto serão feitas pelo sistema “autor e ano”; trabalhos de dois autores serão citados 

pelos nomes de ambos e entre eles o sinal &, e de três ou mais, pelo nome do primeiro, seguido de “et al.”, mais o 

ano; se dois trabalhos não se distinguirem por esses elementos, a diferenciação será feita através do acréscimo de 

letras minúsculas ao ano, em ambos. Nas citações de trabalhos colocados entre parênteses, não se usará vírgula 

entre o nome do autor e o ano, e vírgula após cada ano; a separação entre trabalhos, nesse caso, se fará apenas 

por vírgulas, exemplo: (Flores & Houssay 1917, Roberts 1963a,b, Perreau et al. 1968, Hanson 1971); 

As Figuras (gráficos, desenhos, mapas ou fotografias) originais, em papel ou outro suporte, deverão ser 

fornecidas em arquivo, na extensão tiff, pelo autor. Os gráficos devem ser produzidos em 2D, com colunas em 

http://www.cobea.org.br/%C3%A9tica.htm


branco, cinza e preto, sem fundo e sem linhas. A chave das convenções adotadas será incluída preferentemente, 

na área da Figura; evitar-se-á o uso de título ao alto de cada figura. Fotografias deverão ser apresentadas 

preferentemente em preto e branco, em papel brilhante, ou em diapositivos (“slides”) coloridos. Quando as fotos 

forem obtidas através de câmeras digitais (com extensão “jpg”), os arquivos deverão ser enviados como obtidos 

(sem tratamento ou alterações) em TIF 300 dpi; na versão online, fotos e gráficos poderão ser publicados em 

cores; na versão impressa, somente quando a cor for elemento primordial a impressão das figuras poderá ser em 

cores. 

As legendas explicativas das Figuras conterão informações suficientes para que estas sejam compreensíveis, e 

serão apresentadas no final do trabalho. 

As Tabelas deverão ser explicativas por si mesmas e colocadas no final do texto. Cada uma terá seu título 

completo e será caracterizado por dois traços longos, um acima e outro abaixo do cabeçalho das colunas; entre 

esses dois traços poderá haver outros mais curtos, para grupamento de colunas. Não há traços verticais. Os sinais 

de chamada serão alfabéticos, recomeçando de a em cada Tabela; as notas serão lançadas logo abaixo da Tabela 

respectiva, da qual serão separadas por um traço curto, à esquerda. 

 
Encargos 

Se o artigo for aceito, será cobrada taxa de publicação de R$ 150,00 por página editorada, que será enviada ao 

autor para correspondência, no ato do envio da prova final, para aprovação para publicação, independentemente de 

serem sócios, ou não, da SOMVERJ ou assinantes da Revista Brasileira de Medicina. 




