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Cuidando da ave doente

Gerry M. Dorrestein



Introdução
O interesse pela medicina aviária cresce a cada ano, e o número de diagnósticos bem-sucedidos tem
aumentado enormemente ao longo das duas últimas décadas (Nemetz 2005). Muitos pacientes
aviários precisam de tratamento de emergência e cuidados críticos. Eles aceitam nosso cuidado e
amor, ou os toleram, e podem nos acolher em suas vidas. Ao mesmo tempo, aves de companhia são
relutantes em revelar suas fragilidades, “escondendo” suas doenças até que não sejam mais capazes
de compensá-las. Veterinários que se propõem a cuidar destes pacientes devem estar preparados
para emergências e casos críticos (Jenkins 1994).

Aves vivas são geralmente apresentadas na clínica veterinária em uma das três condições:
saudáveis (pelo menos aparentemente), feridas ou doentes. Geralmente, a ave ferida pode ser tratada
especificamente com ênfase na lesão, enquanto medidas de suporte são iniciadas. O paciente doente
necessita de uma abordagem destinada às necessidades médicas imediatas, que
leveàestabilização e ao mesmo tempo investigue a natureza da doença; aí reside o maior
desafio na medicina de aves (Fig. 6.1) (Harris 1994). Os avanços nos equipamentos médicos e
diagnósticos propiciaram ao veterinário de aves melhores oportunidades para tratar adequadamente
o paciente aviário crítico (Loudis & Sutherland-Smith 1994). Não há uma lista principal de
equipamentos que todo clínico de aves deve ter. As necessidades devem ser supridas de acordo com
as espécies atendidas e o interesse individual do clínico. O autor suplica aos veterinários
interessados que pesquisem os numerosos conhecimentos descobertos antes de decidirem
casualmente incluir pacientes aviários em uma clínica de animais de companhia (Nemetz 2005).
Atualmente, são oferecidos cursos de educação continuada a respeito de vários aspectos da medicina
aviária em todo o país. A Association of Avian Veterinarians fornece um periódico, uma conferência
anual, um site da internet e uma série de materiais de suporte.



Fig. 6.1  Periquito-australiano gravemente doente A exibindo sinais de descarga nasal e ocular,
regurgitação e B cloaca com aspecto sujo.

Todos os medicamentos, suprimentos e equipamentos devem estar pré-agrupados em um local
central para facilitar sua utilização (Murray 1994, Raftery 2005).



Exigências ambientais
Muitos dos equipamentos necessários para acomodar as aves doentes estão disponíveis nas clínicas
de animais de companhia. Muitas publicações entram em detalhes sobre equipamentos clínicos
(Raftery 2005, Harrison & Flinchum 2006). Diversas modificações devem ser consideradas no
intuito de transformar uma clínica de pequenos animais tradicional em uma clínica amistosa às aves.
Uma sala de espera separada para as aves seria ideal, porém caso isso não seja possível deve-se
designar uma área para gaiolas e caixas de transporte que não tenha contato direto com cães, gatos e
crianças (Johnson-Delaney 1994).

Admitir uma ave doente no hospital veterinário para cuidados intensivos apresenta muitas
vantagens e algumas desvantagens (Coles 1996a).

As vantagens da hospitalização incluem as seguintes:
1. A ave fica sob observação direta do cirurgião veterinário e sua experiente equipe, assim é
possível monitorar suas condições.
2. A ave recebe terapia regular, caso seja necessário.
3. Caso a condição da ave piore, podem ser tomadas medidas imediatas.
4. O cirurgião veterinário tem tempo para pensar no caso, realizar algum teste laboratorial que seja
necessário e reconsiderar a lista de diagnósticos diferenciais.
5. Durante a recuperação, a ave pode ser mantida em condições ótimas, em um microclima
controlado.
6. Aves geralmente são, por natureza, membros de um bando, e a observação de outras aves
hospitalizadas tem frequentemente um efeito psicológico benéfico.
7. Muitos proprietários são completamente incapazes de medicar suas aves ou fornecer a alimentação
suplementar necessária.

As desvantagens da hospitalização incluem as seguintes:
1. A ave está em um ambiente desconhecido, com uma rotina não familiar, o que pode aumentar o
estresse e diminuir o apetite do animal.
2. Pode haver uma ligação forte entre a ave e seu dono, a qual é quebrada, e isso pode aumentar o
estresse.
3. O dono frequentemente está disposto a oferecer amor e carinho 24 horas ao dia; no entanto, um
proprietário muito ansioso pode causar ainda mais estresse a uma ave já doente.
4. Há risco de infecção de outros pacientes e de membros da equipe (zoonoses).

Alojando uma ave doente

Recintos adequados aos pacientes aviários são uma necessidade. São hospitalizadas as aves que
estiverem gravemente doentes ou aquelas necessitando de tratamento intensivo, como
alimentação através de sonda, fluidoterapia, terapia de nebulização, suplementação de oxigênio



ou monitoramento (Fig. 6.2) (Rupley 1997).

Fig. 6.2  Incubadora de baixo custo para pacientes aviários, com regulação digital de temperatura.

O êxito no tratamento de um paciente aviário crítico depende muito do ambiente no qual a ave
deve se recuperar. Aves doentes estão frequentemente hipotérmicas e devem ser colocadas em
recintos aquecidos e em ambiente tranquilo (Loudis & Sutherland-Smith 1994, Lichtenberger 2005,
2006, Harrison et al. 2006). Uma área separada para o abrigo das aves, que possa ser mantida a 25-
30°C é desejável, porém não essencial. Deve ser possível visualizar as gaiolas a partir do outro lado
da sala ou através de uma janela, minimizando assim a necessidade de se aproximar do recinto para
avaliar um paciente. O membro da equipe responsável pela alimentação, limpeza e interação com as
aves deve ser preferencialmente diferente daquele que faz o “assustador” tratamento médico. A ave
tende a ser menos defensiva quando próxima a uma pessoa não ameaçadora, desse modo é possível
avaliar de forma mais acurada as alterações diárias das condições do paciente (Johnson-Delaney
1994).

Um recinto aquecido simples pode ser feito usando-se um aquário de vidro com uma tampa
telada, uma manta de aquecimento e uma lâmpada de 60 W ligada a uma tomada. Aquários são
relativamente baratos, de fácil limpeza e desinfecção. Tampas teladas promovem boa ventilação,
enquanto os aquários mantêm por si sós o calor e reduzem a contaminação hospitalar causadas por
excretas e restos de alimentos. Eles oferecem visibilidade completa e fácil acesso ao paciente
(Johnson-Delaney 1994, Jenkins 1997a). No lugar da lâmpada elétrica pode ser utilizado um
aquecedor infravermelho Elstein®. A principal vantagem deste é que não emite luz visível, apenas
calor. A iluminação por 24 horas pode interferir no ritmo circadiano, induzindo um distúrbio
hormonal que pode resultar em muda de penas e/ou influenciar outros hormônios em muitas espécies
de aves.

Tanto a temperatura do piso do aquário como do ar devem ser monitoradas de modo a assegurar
que o paciente não sofra queimaduras ou seja superaquecido. Um simples termômetro do tipo
indoor/outdoor* colocado no interior da gaiola fornece ambas as leituras, e quando equipado com
um gravador de máximo e mínimo disponibilizará um relatório permanente da faixa de temperatura
durante o dia e a noite. Toalhas limpas ou panos cirúrgicos podem ser utilizados para revestir



porções do aquário, de modo a reduzir a perda de calor e permitir que o animal tenha uma área de
convalescênça mais privada. A temperatura do piso do aquário pode ainda ser modificada
colocando-se camadas de toalhas entre a manta aquecedora e o vidro.

Unidades de isolamento para aves, como vistas em hospitais mais especializados, podem ser
facilmente construídas, complementadas com aquecimento e ventilação individuais para cada
“gaiola”. Quando a área interna do piso é de ao menos 50 × 50 cm, uma gaiola de papagaio padrão
pode ser facilmente acomodada (sem a parte do fundo) em seu interior. A ventilação pressurizada
previne a disseminação de doenças pelo ar dentro da área hospitalar. Um sistema de aquecimento
(p. ex., lâmpadas Elstein® de 100W) pode ser montado embaixo de uma placa de fundo em aço
inoxidável que suporte a gaiola interna, com um poleiro removível (PVC) posicionado sobre jornal
ou papel pardo usado para revestir o piso (Fig. 6.3).

Fig. 6.3  Unidade de hospitalização para papagaios, com sistema de ar pressurizado na parte de
cima, unidade de aquecimento com termostato na parte de baixo e portas de vidro fumê para
promover tranquilidade e observação.

Manter o paciente em uma gaiola dentro da “unidade hospitalar” apresenta a vantagem de
permitir a limpeza do recinto e o transporte da ave sem a necessidade de contê-la; além disso, a
maioria das aves de companhia está acostumada a ser abrigada nestas gaiolas. Alimentos e água
podem ser fornecidos em potes de plástico rígido ajustados na altura do poleiro, assim há fácil
acesso da ave ao recipiente.

Para aves extremamente doentes, podem ser construídos poleiros mais baixos com tubos de
PVC. Este material é de fácil limpeza e desinfecção. Para prevenir problemas nas pernas e pés pelo
longo tempo de empoleiramento (mais do que duas semanas), o diâmetro do poleiro deve ser
modificado de modo a se ajustaràempunhadura dos pés do paciente. O poleiro deve ser enrolado com



uma camada de bandagem autoadesiva para aumentar o atrito. O material de bandagem é trocado
quando sujo e entre um paciente e outro.

Pequenos canis já existentes podem ser adaptados instalando-se um poleiro removível e
cobrindo-se o piso com papel. Mantas de aquecimento ou luminárias fornecem o calor suplementar.
Toalhas, capas plásticas, placas de acrílico ou Plexiglas®** podem ser colocadas na frente do
recinto para reter o calor. As portas do recinto devem ser retiradas, esfregadas e embebidas em
desinfetante após cada paciente. Uma fina camada de óleo de cozinha Pam®* ou silicone pulverizada
nas grades facilitará a remoção de excrementos (Johnson-Delaney 1994).

Unidades de cuidados intensivos são essenciais para pacientes em estado crítico ou em
recuperação de uma cirurgia difícil. Estão disponíveis diversas unidades comerciais de cuidado
intensivo, e cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens. Estas unidades são capazes de
fornecer calor, umidade e oxigênio controlados da forma ideal (Fig. 6.4). Uma ave desidratada não é
capaz de enfrentar desafios hipotérmicos e hipertérmicos devidoàmá perfusão tissular eàfalta de
controle da perda de calor através da evaporação. A incubadora também deve fornecer umidade,
pois o calor seco aumentará a perda de fluidos no paciente aviário. Muitas unidades comerciais são
desenhadas para prover calor e oxigênio, sem se preocuparem com a umidade. Embora os níveis
exatos não tenham sido pesquisados, sugere-se que um ambiente relativamente úmido (50%-80% de
umidade) dentro da unidade de cuidados intensivos seja benéfico. Na ave dispneica apresentando
respiraçãocom o bico aberto, a perda não controlada de água pode contribuir bastante tanto para a
desidratação quanto para a hipovolemia (Dawson & Whittow 2000). Um método simples e prático de
fornecer umidade e calor é colocar uma panela de água quente coberta com uma grade de borracha no
interior da unidade de cuidados intensivos. A ave é colocada sobre a grade, permitindo que o vapor
envolva o seu corpo (Harris 1994). O paciente deve estar visível através de uma porta ou pela
parede da incubadora, devendo haver uma abertura pela qual possam ser administrados fluidos e
oxigênio.



Fig. 6.4  Unidade de terapia intensiva mais cara, na qual podem ser realizados tanto a
oxigenoterapia quanto o tratamento por nebulização.

Prevenindo a disseminação de doenças

Muitos patógenos aviários podem ser disseminados através de aerossóis e partículas de penas. Um
sistema eficiente de ventilação, com fluxo laminar, minimizará a contaminação hospitalar. Nas áreas
de recepção, internação, exame e tratamento, recomenda-se a utilização de sistemas de filtração de ar
(purificadores) planejados para remover as partículas de patógenos na faixa de 0,1-1,0 μm (Fig. 6.5).
Áreas com sistemas de ventilação independentes devem ser incorporadas ao projeto inicial do
hospital, visando permitir a separação dos pacientes que necessitam de tratamento de rotina daqueles
que possam ter alguma doença infecciosa. Salas hospitalares para a internação de aves doentes
devem ser divididas em áreas pequenas e de fácil limpeza, também com sistemas de ventilação
independente.

Fig. 6.5  Unidade de filtração de ar, dentro da enfermaria do hospital de aves.

Todos os materiais utilizados em pacientes aviários devem ser cuidadosamente limpos e
desinfetados a cada novo paciente. É preciso enfatizar que todos os desinfetantes são tóxicos e
devem ser manuseados com cuidado para evitar problemas tanto nas instalações hospitalares quanto
nos pacientes. Na maioria dos casos, aves são mais sensíveis às toxinas ambientais do que cães e
gatos. Uma boa ventilação é importante quando se está usando algum desinfetante. Instrumentos,
utensílios e superfícies devem ser cuidadosamente enxaguados e secos antes de entrarem em contato
novamente com os pacientes.



A ordem com que os pacientes aviários devem ser cuidados segue o mesmo modelo empregado
em outros animais: limpar, alimentar e tratar; começando pelo animal mais saudável e terminando
com o mais altamente contagioso e criticamente doente. Qualquer animal dentro do hospital que
esteja doente por uma razão indeterminada deve ser considerado altamente contagioso até que se
prove o contrário. Quando se está trabalhando com um paciente portador de uma doença
altamente contagiosa ou com suspeita de zoonose, é aconselhável que o atendente use máscara
e um traje hospitalar que possa ser trocado facilmente. Nestes casos os atendentes devem também
utilizar um desinfetante em spray em suas roupas e cabelos ao mudarem de paciente. Bancadas,
prateleiras e mesas hospitalares devem ser limpas com desinfetante após cada uso (Johnson-Delaney
1994).



Equipamentos
Os equipamentos especiais necessáriosàprática da medicina aviária são mínimos. Muitas clínicas de
pequenos animais já dispõem de aparelhagem para anestesia com isoflurano (obrigatória em clínica
aviária), material de sutura e instrumentos cirúrgicos de tamanho oftálmico, um endoscópio (2,7 mm
de diâmetro ou menor), um microscópio binocular com objetiva de imersão, uma unidade de
radiocirurgia e equipamento radiográfico (Figs. 6.6, 6.7).

Fig. 6.6  Utilização de endoscópio de 2,7 mm de diâmetro para explorar a cavidade celômica do
paciente aviário.



Fig. 6.7  Uma unidade de radiocirurgia é indispensável em uma clínica aviária. A A unidade digital
de 4,0 mHz fornece tecnologia cirúrgica de ponta para realizar procedimentos delicados em
pacientes críticos. B Existem múltiplas ponteiras que podem ser utilizadas na modalidade unipolar
e muitas pinças que estão disponíveis para a modalidade bipolar.

Equipamentos laboratoriais, tais como centrífuga, hemocitômetro e aparelhagem para testes
bioquímicos, devem estar presentes, ou então o clínico deve ter acesso a um serviço laboratorial
rápido próximoàclínica.

Uma balança com acurácia de ±1g é necessária para calcular as doses corretas e monitorar
as variações de peso do paciente (Fig. 6.8). Tanto as balanças mecânicas quanto as eletrônicas
funcionam bem, porém as balanças eletrônicas são mais aconselháveis. Unidades eletrônicas que
possuem uma função automática de tara são mais fáceis e rápidas de usar. Balanças podem ser
adaptadas com poleiros ou um recipiente para facilitar a pesagem dos pacientes aviários. Para
facilitar a pesagem e permitir a observação do paciente pode ser utilizada uma caixa plástica leve,
transparente e clara (como uma caixa de pão) ou um recipiente (como uma weightbox*).



Fig. 6.8  Uma balança digital é um dos equipamentos mais importantes na clínica aviária.

Equipamentos adicionais devem incluir uma variedade de seringas (inclusive seringas de
insulina de baixas doses, Capítulo 3), agulhas hipodérmicas pequenas, agulhas espinhais, cateteres
tipo butterfly (escalpes) pequenos, espéculo oral para aves, agulhas de gavagem*, sondas
endotraqueais com cuff pequenas, tubos endotraqueais de Cole e um posicionador radiográfico (p.
ex., um quadro de posicionamento de Plexiglas®). Um kit de coloração rápida para esfregaços e
citologia deve estar disponível no laboratório ambulatorial. Suplementos para bandagens, talas de
imobilização, colares protetores e resina acrílica para ortopedia e reparo de bico são também
necessários na clínica aviária geral.

Outros equipamentos necessáriosàmanutenção do paciente incluem comedouros e bebedouros de
cerâmica pesada, aço inoxidável, plástico rígido ou louça que caibam nas gaiolas hospitalares, assim
como uma variedade de poleiros que possam ser facilmente limpos e desinfetados. É importante que
os poleiros sejam feitos de um material não poroso, como plástico rígido ou PVC.



Suporte mental
A inteligência e a atitude dos pacientes aviários requerem atenção especial. O paciente hospitalizado
passa por mudanças devido ao estresse, o que pode atrasar a recuperação e impedir uma resposta
imunológica adequada. O estresse pode envolver muitos fatores. A seguir são apresentadas algumas
maneiras de minimizá-lo (Loudis & Sutherland-Smith 1994).
1. Evitar manusear a ave mais do que o necessário.
2. Se possível, permitir que a recuperação continue em casa ou em ambientes familiares.
3. O parceiro de gaiola do paciente pode ser trazido para o hospital, caso o clínico possa determinar
que a nova ave não será prejudicada ou causará danos ao paciente.
4. Evitar áreas de “tráfego intenso”, onde a ave será exposta a pessoas não familiares a ela, animais
de estimação e possíveis pacientes predadores, como serpentes e gatos.
5. Respeitar o ciclo diurno do paciente e tentar manter o ciclo de 12 horas de luz.
6. Considerar sons e cheiros tanto quanto a visão; encorajar os clientes a trazerem um brinquedo ou
poleiro familiar ao animal.
7. Latidos, pios e odores de predadores podem perturbar o paciente em recuperação.



Alimentação
O êxito da terapia de emergência é altamente dependente do manejo a longo prazo do paciente em
recuperação. A anorexia parcial ou completa é um componente importante de muitas doenças,
ocorrendo em um momento em que a ave doente frequentemente possui maiores necessidades
nutricionais e menores condições de arcar com uma ingestão de alimentos inadequada. O manejo
nutricional de pacientes aviários debilitados pode ser o componente mais frustrante de um caso
(Loudis & Sutherland-Smith 1994). A via, a composição e a frequência de alimentação devem ser
consideradas, especialmente se o paciente possui doença gastrintestinal primária. Para uma breve
visão geral, consulte Apêndices 6.1 e 6.2 deste capítulo. Podem também ocorrer complicações
iatrogênicas, inclusive trauma pela alimentação forçada, ingluvite bacteriana e/ou fúngica e diarreia
osmótica.

O fornecimento de pequenas quantidades de alimento altamente palatável em intervalos
frequentes é geralmente útil no restabelecimento do apetite de uma ave doente ou em recuperação.
Devem ser oferecidos alimentos com os quais o animal esteja habituado, e os clientes devem ser
estimulados a trazer a comida usual do paciente. Os clientes frequentemente ajudarão a alimentar a
ave, caso ela seja hospitalizada, pois os pacientes geralmente são mais responsivos aos seus donos.

A prevenção ou o tratamento da inapetência é uma faceta importante da terapêutica que muitas
vezes é negligenciada. Muitos agentes são comumente utilizados para promover o apetite em
mamíferos, embora não haja evidência definitiva para comprovar a sua eficácia tanto em mamíferos
quanto em aves. A suplementação com vitamina B, os corticosteroides e os esteroides anabólicos são
considerados estimulantes de apetite, mas eles podem fazer apenas com que o animal se sinta melhor,
em vez de apresentarem uma ação específica para estimular o apetite. O uso de corticosteroides em
aves deve ser evitado, uma vez que a imunossupressão por longos períodos resultará muitas vezes em
infecções oportunistas fúngicas e bacterianas.

Em mamíferos, a inapetência é um componente importante e precoce da deficiência de zinco.
Este elemento é necessário para a acuidade normal do paladar, e a respostaàsuplementação com
zinco costuma ser excelente (Jenkins 1997a).

Durante a alimentação por sonda, devem ser feitas tentativas diárias no intuito de ajudar o
paciente a recuperar seus hábitos normais de alimentação. Alimentos conhecidos devem ser deixados
com o paciente ou oferecidos regularmente pela equipe ou pelo cliente.

Dietas líquidas e alimentação forçada

A composição das fórmulas para alimentação depende da preferência particular. Diferentes espécies
de aves necessitam de diferentes tipos de alimentos. Pacientes psitaciformes se adaptam bem a uma
série de formulações comerciais para aves e formulações pediátricas. Fórmulas empregadas na
alimentação enteral humana também podem ser utilizadas. Elas possuem bom valor calórico e teor de



gorduras adequado (Quesenberry et al. 1991). Manter ou aumentar o peso corpóreo durante a
recuperação é o principal objetivo do tratamento de suporte após a estabilização do estado de
emergência (Apêndices 6.2 e 6.3). Um volume seguro de fórmula para alimentação diretamente no
papo é de cerca de 3%-5% do peso corpóreo normal da ave (Quesenberry & Hillyer 1994).

Uma variedade de produtos comerciais foi desenvolvida na tentativa de fornecer uma dieta de
fácil utilização em aves doentes (Fig. 6.9). Estes produtos, assim como as dietas caseiras, devem ser
avaliados para seu uso em certas situações. O valor calórico dos alimentos pode ser estimado
calculando-se 4,49 kcal/g de proteínas, 4,09 kcal/g de carboidratos e 9,29 kcal/g de gorduras. Nem
toda esta energia será utilizada; a quantidade real disponível ao metabolismo é influenciada pela
digestibilidade dos ingredientes específicos, a quantidade perdida através das fezes, da urina e a
temperatura do ambiente (Quesenberry et al. 1991).

Fig. 6.9  A suplementação nutricional para pacientes aviários críticos está disponível
comercialmente.

Uma vez que uma dieta eficiente tenha sido estabelecida, as necessidades calóricas do paciente
– taxa metabólica basal (TMB**) e requerimento energético para manutenção (REM***) – podem ser
calculadas através do escalonamento alométrico (Apêndices 6.2 e 6.4). A REM pode ser 1,3-7,2
vezes a TMB, enquanto aves doentes necessitam até 1,5 vez a REM. Em todas as situações em que
for necessária a alimentação forçada é necessária uma dieta de fácil administração, altamente
digerível e que contenha energia suficiente.

Aves que não estejam ingerindo água devem receber suplementação de fluidos (Apêndice 6.5), e
os volumes máximos e as frequências recomendadas são apresentados nos Apêndices 6.3 e 6.6. No
entanto, mesmo que a ave não esteja bebendo, água fresca (sem aditivos) deve sempre estar
disponível. Para um caso ilustrativo, veja o Quadro 6.1.

Quadro 6.1  Caso com tratamento por gavagem





Os agentes terapêuticos seguintes podem ser adicionadosàdieta semilíquida para alimentação
por sonda no papo (Coles 1996a):
1. Metilcelulose ou ispaghula husk podem ajudar a retardar o trânsito gastrintestinal. Estes produtos
podem também absorver enterotoxinas.
2. Lactulose é outro produto que pode ajudar a absorver enterotoxinas, porém possui uma leve ação
laxativa.

Diversos produtos alimentícios podem também ser homogeneizados com um triturador. Para
papagaios, frutas e vegetais triturados com manteiga de amendoim para fornecer calorias irão
facilitar a gavagem (alimentação por sonda). Alimentos em forma de purê para bebês podem ser
utilizados, porém pode ser difícil manter esses produtos frescos (Coles 1996a). Dietas peletizadas
podem ser moídas até a obtenção de um pó fino e misturadas com água ou soluções de eletrólitos.
Columbiformes, gruiformes e galiformes se adaptam bem a alimentos peletizados triturados. Deve-se
adicionar água para a obtenção da consistência desejada. Ratitas podem ser alimentadas com uma
papa de pellets ou de ração para cães triturada (Honnas et al. 1993). Aves aquáticas carnívoras
podem ser alimentadasàforça com a presa inteira e, caso haja regurgitação, pode ser preparada uma
fórmula liquefeita de peixe. Aves de rapina muitas vezes podem ser alimentadasàforça com partes da
presa. Ração enlatada para gatos e produtos cárneos para aves de rapina podem ser transformados
em dieta líquida, embora as aves possam preferir iguarias como filhotes de camundongo sem pele e
pintinhos. Insetívoros podem ser alimentados com insetos ou papa de cereais. Por um curto período
de tempo, podem ser alimentados com alimentos para cães. Nectarívoros devem ser alimentados com
uma solução de dextrose a 15%-20% se encontrados prostrados (menos ativos), substituindo-se pelo
seu néctar normal quando hospitalizados. Nectarívoros geralmente não lidam bem com grandes
volumes. Por este motivo, uma sonda fina deve ser utilizada para gavagem, ou então o alimento deve
ser oferecido na ponta de uma pequena seringa.

A frequência de alimentação varia de acordo com cada caso, sendo que os requisitos diários
totais são divididos em um número igual de refeições diárias (Loudis & Sutherland-Smith 1994).

Gavagem ou alimentação por sonda (alimentação oral)

O suporte nutricional é mais comumente empregado via alimentação por sonda. As contraindicações
da alimentação por sonda incluem estase do papo, síndrome da oclusão intestinal, impactação
gastrintestinal ou outras anormalidades gastrintestinais que impeçam a passagem da ingesta ou a
absorção de nutrientes (Rupley 1997).

Para a alimentação por gavagem, sondas metálicas curvas e de pontas arredondadas são boas
escolhas para pacientes psitaciformes (Cap. 3) (Fig. 6.10). A sonda deve ser inserida
próximaàcomissura esquerda do bico, deslizada sobre a língua em direção ao lado direito do
pescoço da ave e suavemente para dentro do papo sem traumatizar o bico. O papo deve ser palpado
para verificar se a sonda ou cânula de alimentação encontra-se no lugar (Fig. 6.11). O pescoço é
mantido em extensão enquanto o alimento é injetado, de modo a deter a regurgitação.



Fig. 6.10  Tubos de borracha vermelha e agulhas em aço inoxidável para gavagem que podem ser
utilizados para fornecer suplementação nutricional ao paciente aviário crítico.

Fig. 6.11  Papagaio do gênero Amazona sendo alimentado através de uma sonda de gavagem.

Para anseriformes e passeriformes recomenda-se o uso de sondas plásticas ou tubos de borracha
calibre 14 e, raramente, é necessário o uso de um espéculo de metal. A relativa ausência do papo em
muitos passeriformes requer o uso de sondas menores e mais flexíveis.

Quando a gavagem do papo não é desejável em razão de estase ou trauma, uma sonda de
borracha pode ser passada diretamente ao proventrículo e feita administração de suplemento em
pequenos bolus. Deve-se ter extrema cautela com este procedimento, pois o esôfago distal e o



proventrículo possuem paredes delgadas, podendo haver ruptura em virtude do excesso de alimento
ou posicionamento inadequado da sonda.

Antes de os fluidos ou alimentos serem administrados por sonda oral, o papo deve ser palpado
e, caso haja alimento presente, a alimentação por sonda deve ser adiada (Rupley 1997). O alimento
por sonda deve ser fornecido morno para evitar atraso no esvaziamento do papo. A ave deve ser
pesada antes da alimentação por sonda, assim como todos os procedimentos realizados nesta fase,
uma vez que a contenção realizada após a alimentação pode resultar em regurgitação e aspiração.
Caso haja refluxo do alimento para a cavidade oral durante o procedimento a ave deve ser solta para
que possa limpar sua boca sozinha.

Esofagostomia

A colocação da sonda é necessária em casos onde a cavidade oral, esôfago proximal, distal ou o
papo precisam ser evitados e o alimento depositado diretamente no proventrículo ou além deste. Isto
pode ser feito inserindo-se uma sonda através da cavidade oral até o proventrículo. Entretanto,
filhotes com queimaduras no papo, com disfunção refratária no mesmo ou aves com ferimentos
graves no bico são altamente beneficiados por uma sonda proventricular de uso prolongado instalada
através do esôfago (Bennett & Harrison 1994, Altman 1997, Forbes 2005). Para realizar este
procedimento, uma sonda plástica ou de borracha do tamanho apropriado é passada pelo esôfago da
ave anestesiada, manipulada através do papo para o interior do esôfago torácico e inserida no
proventrículo, onde encontra resistência. É feita então uma incisão longitudinal de 2-3 cm no lado
direito do pescoço, sobre a sonda, a qual pode ser identificada no interior do esôfago (Fig. 6.12). A
sonda é isolada através da incisão e transeccionada, a extremidade oral é completamente removida e
a extremidade proventricular é exteriorizada dois a três centímetros a partir da incisão. Outra
possibilidade é primeiramente introduzir uma sonda de alimentação metálica, e esta sonda é, então,
posicionada de maneira adequada no esôfago cervical (cranialmente ao papo). Uma pequena incisão
é feita sobre a extremidade da sonda metálica. A sonda plástica ou de borracha é então introduzida
pela incisão para o interior do esôfago e pelo papo para o proventrículo (Forbes 2005).



Fig. 6.12  Diagrama esquemático de uma esofagostomia. (A) Inserção do tubo. (B1) Após realizar a
incisão, o tubo é cortado, (B2) a porção cranial do tubo é removida, (B3) a porção caudal é
exteriorizada por 2 cm através da incisão e fixadaàpele.

Uma tira de bandagem elástica (Elastikon®) de 1 × 5 cm é então enrolada ao redor da
extremidade saliente da sonda, e esta é suturada em posição correta no pescoço. Caso a incisão seja
grande, ela pode ser suturada, porém geralmente isto não é necessário. Um plugue adaptador pode ser
utilizado para tampar a sonda entre as alimentações. Tal dispositivo já foi deixado no lugar por cerca
de sete semanas sem complicações, e sua remoção é realizada simplesmente cortando-se as suturas
de fixação e removendo-se a sonda. Não é necessário realizar o debridamento e o fechamento
cirúrgico (Harris 1997).

Duodenostomia

Em casos onde se deseja evitar todo o trato gastrintestinal superior, uma sonda de uso prolongado
pode ser instalada diretamente no duodeno ascendente. Para descrição mais detalhada, o leitor pode
consultar livros especializados (Bennett & Harrison 1994, Altman 1997, Harris 1997).



Monitoramento
Para acompanhar o progresso e avaliar os efeitos do tratamento é essencial monitorar o paciente. O
monitoramento também fornece informações quanto a adaptações no tratamento, caso estas sejam
necessárias. A manutenção de um registro é essencial para avaliação e também para futuras
referências. O progresso pode ser estimado através da observação dos sinais clínicos. No
entanto, quando o estado do paciente permite, o monitoramento periódico do hematócrito (Ht),
das proteínas totais (PT) e da produção de urina, juntamente com avaliações do ganho ou perda
de peso a curto prazo, irá fornecer dados mais confiáveis.

Manutenção de registros

O sistema (computadorizado) de registro médico utilizado na maioria dos hospitais de pequenos
animais pode ser adaptado para pacientes aviários. Deve ser feito um formulário de admissão para
cada ave hospitalizada, para avaliação diária. O formulário deve conter as seguintes informações:
1. Nome do veterinário responsável, o código de registro, a data de internação e o motivo
2. O nome da ave e do proprietário
3. A identificação do paciente: espécie, raça, cor, sexo, peso na admissão, idade, número da anilha
ou do transponder
4. Informações sobre o proprietário: endereço, número de telefone, número de fax etc. (meio de
contato)
5. Informações sobre o veterinário responsável: nome, endereço e número de telefone
6. Observações especiais ou avisos relacionados ao paciente
7. Um resumo do histórico, exame inicial, resultados laboratoriais e tratamento inicial
8. Estimativa dos custos
9. Diagnóstico (preliminar) e plano médico.

Para o acompanhamento diário das condições da ave hospitalizada, as seguintes informações
devem ser registradas no formulário de admissão, juntamente com a assinatura do membro da equipe
e a data:
1. consumo de água e alimentos, suporte nutricional
2. excrementos: quantidade e aspecto
3. observações clínicas
4. medicação: doses e vias de administração
5. procedimentos médicos.

Durante a internação, todos os achados e tratamentos devem ser adicionados ao prontuário do
paciente, de modo a manter um curso dos progressos para futuras referências e preparo da conta.

Uma etiqueta ou adesivo deve ser anexadoàgaiola hospitalar, contendo as informações sobre a
identificação do paciente, do cliente e do veterinário responsável.



É melhor manter todos os itens para uso em um determinado paciente (tais como medicamentos,
alimentos especiais, sondas de alimentação etc.) em um recipiente separado, acompanhado dos
detalhes do paciente. Todos os pertences particulares do paciente que não retornarão para casa e
que devam ser mantidos até que a ave receba alta também devem ser identificados com o nome
do proprietário.

Avaliação preliminar

Para averiguar a estabilidade do paciente, devem ser obtidas informações importantes através do
proprietário e da observação do animal na apresentação. Embora possa parecer que uma ave
cronicamente doente esteja mais próxima da morte do que um paciente com uma doença aguda, o
oposto é frequentemente verdadeiro. Aves que apresentam sinais de doença por muitos dias, até
semanas, geralmente compensam a sua enfermidade e, como consequência, tornam-se estáveis.
Aqueles que apresentam sinais clínicos graves de forma aguda podem estar criticamente afetados
pelo desenvolvimento da doença (Harris 1994).

Quaisquer que sejam as informações gerais fornecidas pelo cliente, o veterinário deve observar
o paciente antes de manuseá-lo (Cap. 3). Isto pode parecer simples, mas nunca é demais realçar que
a vida da ave pode depender desta avaliação “sem toques”. Um cuidadoso exame visual passo a
passo fornece informações preliminares que diminuem as chances de morte inesperada (Harris
1994).

Observação

Quando possível, deve-se observar a ave hospitalizadaàdistância. Uma ave sempre parecerá mais
alerta e responsiva quando abordada, dando a ilusão de bem-estar. A observaçãoàdistância revela de
forma acurada a condição da ave e seus progressos clínicos. Uma ave em repouso que esteja
apresentando respiração com o bico aberto, movimentação da cauda, olhos fechados e penas
arrepiadas não irá tolerar um pouco de (ou algum) estresse. A mesma ave pode animar-se e
parecer menos crítica quando examinada de perto. O comportamento do paciente, quando
observadoàdistância, pode orientar o clínico a agir com cautela. A ave que se anima quando
abordada pode estar mais forte do que aquela que continua a manifestar sinais significantes,
entretanto pode haver uma falsa sensação de segurança quando um examinador não percebe a
capacidade que muitas aves têm de mascarar sinais clínicos (Harris 1994).

Após o exame visual da ave, ela pode ser retirada da gaiola original ou da caixa de transporte
para uma avaliação adicional. Na presença de qualquer evidência de angústia, a ave deve ser solta
imediatamente e colocada em uma unidade de cuidados intensivos. Neste ponto, deve-se focar o
exame clínico nos indicadores de hidratação do paciente, nas condições térmicas, sinais clínicos
agudos etc. Em muitas situações, será necessário tratar a desidratação e a hipotermia antes de outras
manipulações. Deve-se ter cuidado para não manusear a ave em demasia (Harris 1994).

Uma vez administrados os fluidos, os pacientes podem ser colocados em uma unidade de
cuidados intensivos que forneça calor, umidade e oxigênio de forma ideal.



Uma ave criticamente doente, manipulada de maneira adequada, apresentará uma melhora
clínica dentro de um curto espaço de tempo – às vezes em menos de uma hora. Neste momento o
clínico pode escolher examinar melhor o animal, coletar amostras para diagnóstico ou implementar
alguma terapia.

Após ter sido observadaàdistância, ela pode ser examinada mais de perto. Deve-se atentar para
a resposta da aveàabordagem, o consumo de alimentos e água, aparência das excretas e outros sinais
(a)normais, tais como sangue, perda de penas etc.

Todos os sinais encontrados no exame físico inicial, assim como novas observações, devem ser
avaliados e registrados no formulário de internação do paciente. É com base nas informações
coletadas no exame físico que o clínico deve decidir como continuar, adaptar ou modificar o
protocolo de tratamento. Isto também é necessário para decidir em relação a:
• colocar a ave em (ou liberá-la de) uma unidade de cuidados intensivos de apoio
• administrar tratamento de suporte básico antes de prosseguir
• realizar exames físicos adicionais, com ou sem a coleta de amostras para diagnóstico
• liberar o paciente para alta ou para tratamento doméstico.

A experiência irá refinar a habilidade do clínico em determinar qual caminho seguir.

Monitoramento laboratorial

Deve-se coletar uma amostra de sangue de toda ave doente hospitalizada, de preferência
imediatamente após a internação e antes de realizar quaisquer outros testes ou iniciar o
tratamento. Utilizando-se uma seringa heparinizada, uma amostra de 0,5% do peso corpóreo (ou de
2 mL para um papagaio com mais de 400 g) será suficiente para a maioria dos exames de rotina. O
plasma excedente deve ser congelado e armazenado para exames bioquímicos adicionais ou
consultas futuras. A contagem de glóbulos brancos é útil no monitoramento do progresso e da
resposta do paciente durante o tratamento médico. Ao se tratar uma acidose metabólica deve-se
verificar a concentração de bicarbonato sanguíneo.

O progresso ou a melhora dos valores sanguíneos críticos iniciais deve ser regularmente
monitorada após o início do tratamento.

O monitoramento da matéria fecal do paciente pode auxiliar na avaliação da resposta ao
tratamento. O exame das fezes inclui uma avaliação macroscópica e exames diretos e parasitológicos
das fezes. O exame microscópio de um esfregaço corado (citologia) é uma técnica de fácil realização
e de grande importância no acompanhamento do curso de lesões e condições bacteriológicas dos
intestinos. Em espécies que não possuem ceco funcional, (p. ex., psitacídeos, columbídeos e
passeriformes) admite-se a presença de microrganismos visíveis por coloração apenas se estiverem
em baixo número. Uma grande quantidade desses microrganismos é indicativa de má higiene,
comprometimento da secreção gástrica, imunossupressão ou enterite bacteriana. O efeito da
antibioticoterapia pode ser facilmente avaliado através da observação dos esfregaços de
acompanhamento.

Para auxiliar na determinação do consumo calórico, a inspeção dos dejetosàprocura de matéria



fecal atentará o clínico para a ave anoréxica. Aves anoréxicas comumente apresentam fezes escassas,
viscosas e de coloração verde-escuro. Aves apresentando esses sinais podem necessitar de
alimentação suplementar por gavagem.

Em aves normais, a urina presente nos dejetos é límpida e os uratos são brancos. Um aumento
ou a diminuição da produção de urina, assim como mudanças de coloração, é anormal e deve ser
avaliada.

Monitoramento físico

Temperatura corpórea

Uma ave adulta normal possui uma temperatura corporal central de 38°C-42,5°C. A regulação
da temperatura interna depende de muitos fatores: condições das penas, condição muscular e de
tecido adiposo, hidratação, consumo de alimentos e respiração (Dawson & Wittow 2000). Penas
molhadas, sujas de óleo, destruídas ou arrancadas levarão a uma maior perda de calor através da
pele. Uma condição corpórea ruim também impede a regulação efetiva do calor. A desidratação irá
interferir no sistema de perda evaporativa de calor das aves, tanto pelo trato respiratório quanto
através da pele. Se forem capazes, as aves superaquecidas ficarão ofegantes na tentativa de diminuir
sua temperatura.

O monitoramento direto da temperatura corpórea é estressante e até perigoso se o paciente for
rebelde ou caso o veterinário não manuseie o termômetro rígido com cuidado. Uma sonda
termométrica flexível inserida na cloaca de aves comatosas permite o monitoramento permanente da
temperatura corpórea, que nesta localização é geralmente 2°C-3°C mais baixa do que a temperatura
interna central. Embora a aferição da temperatura corpórea através de uma sonda cloacal seja
relativamente fácil e menos estressante para o paciente aviário, a medição esofágica da
temperatura corpórea é mais acurada. O superaquecimento (evidenciado quando a ave está
ofegante) pode tornar-se um problema se o paciente não for monitorado enquanto ele estiver na
unidade de cuidados intensivos.

Peso corpóreo

Em aves doentes, o monitoramento do peso corpóreo é uma das preocupações principais. Estas aves
estão frequentemente malnutridas, anoréxicas e desidratadas. Se possível, deve-se pesar os
pacientes aviários diariamente, em especial aqueles que estão sendo alimentados por sonda. Os
pesos devem ser registrados na mesma hora todos os dias, preferencialmente pela manhã
ouànoite, antes da alimentação.



Cuidados cirúrgicos
A equipe deve assegurar que todas as aves hospitalizadas tenham a cloaca limpa caso apresentem
cloacite ou excrementos líquidos anormais. Algumas aves irão bicar as feridas ou romper as suturas
e, por essa razão, os pacientes devem ser monitorados durante a internação. Pode ser necessária a
colocação de um colar de contenção (p. ex., colar elizabetano) (Fig. 6.13). Em aves portando sonda
de esofagostomia ou tubo de ventilação auxiliar, os tubos devem permanecer limpos e desobstruídos.
Caso tenham sido colocadas talas em uma perna ou asa, deve ser feita uma observação cuidadosa
para que os pés ou as extremidades das asas não se tornem aumentados de volume. As aves devem
ser mantidas em poleiros limpos, de modo a evitar problemas nos pés. Os técnicos devem manter o
hábito de examinar os excrementos do paciente em vez de apenas limpá-los, devendo também
procurar por sinais de sangue, sementes não digeridas ou eventuais segmentos de tênia, além de
perceber qualquer alteração na coloração ou aparência (Coles 1996a).

Fig. 6.13  Colar elizabetano especial para aves (A) esférico (B) em forma de disco.



Fluidoterapia
A fluidoterapia é extremamente importante no paciente aviário crítico. Fluidos parenterais irão
restaurar o volume sanguíneo efetivo, normalizar o débito cardíaco e otimizar a oxigenação dos
tecidos. A maioria dos desequilíbrios metabólicos pode ser corrigida com a fluidoterapia adequada
(Redig 1984). Um benefício adicional é o aumento da diurese, que facilita a eliminação de
subprodutos e metabólitos (p. ex., uratos). A escolha da via de administração depende do estado e da
cooperação do paciente, do tipo de fluido e do custo (Loudis & Sutherland-Smith 1994). Em
pacientes críticos, as vias oral e subcutânea são inapropriadas. As vias de escolha para um paciente
em choque são a intravenosa e a intraóssea. Os cateteres intraósseos causam menos estresse do que
repetidas punções venosas, sendo a via de eleição em casos de choque (Hernandez & Aguilar 1994,
Lichtenberger 2005, 2006). Durante a administração de fluidos, é necessário intenso monitoramento
do paciente aviário de modo a assegurar a tolerância ao processo. Durante o procedimento, deve-se
monitorar as frequências cardíaca e respiratória, além das condições gerais (Redig 1984).

A anemia e a hipoproteinemia são sequelas comuns da fluidoterapia agressiva (Redig 1984). Se
o Ht cair a menos de 10%-20%, deve-se considerar uma transfusão de sangue total. Quando os
valores de proteínas plasmáticas totais caem abaixo de 15g/L, a pressão osmótica plasmática
diminuída causará o extravasamento de fluidos para o espaço intersticial, podendo ser seguida de
edema pulmonar e comprometimento da função do órgão (Hernandez & Aguilar 1994). Para o cálculo
das necessidades de fluidos, veja “Desidratação” e Apêndice 6.5.

Escolha dos fluidos

Os cristaloides são os fluidos iniciais de escolha em casos de choque ou desidratação em aves por
serem efetivos, de fácil administração e baixo custo. Em aves, apenas um quarto do total de fluidos
administrados permanece no compartimento vascular 30 minutos após o tratamento. Os benefícios
circulatórios obtidos pela fluidoterapia são passageiros, sendo necessária fluidoterapia adicional
(Apêndice 6.5).

A solução de Ringer-lactato (Hartmann’s) é o fluido de eleição, pois a acidose metabólica está
presente na maior parte dos casos. O lactato é metabolizado em bicarbonato pelo fígado. Em estados
acidóticos graves, a solução de Ringer-lactato deve ser suplementada com bicarbonato. Esta
suplementação pode ser estimada subtraindo-se o valor da concentração de bicarbonato no sangue do
paciente do valor de bicarbonato sanguíneo “normal” para aves, conforme é mostrado a seguir:
Déficit de bicarbonato (mmol/L) = 20 mmol/L − bicarbonato sanguíneo (mmol/L)
Dose de bicarbonato (mmol/L) = déficit × corpóreo (kg) × 0,4 peso

Alternativamente, quando não há recursos disponíveis para determinar o bicarbonato sanguíneo
pode ser empregada uma dose de 1 mmol/kg a cada 15-30 minutos, até o máximo de 4 mmol/kg/dia
(Hernandez & Aguilar 1994). A dose inicial deve ser administrada por via intravenosa e as seguintes



por via subcutânea (Redig 1984). Soluções comerciais de bicarbonato incluem uma solução a 8,4%
contendo 1 mmol/mL e uma solução de 1,4% contendo 0,17 mmol/mL. Em casos de lesão tissular
severa, estado catabólico extremo ou insuficiência renal grave (hipercalemia), é aconselhável o uso
de gluconato de cálcio (50-100 mg/kg, em administração lenta) como cardioprotetor, e glicose para
facilitar o transporte de potássio através das membranas celulares. A solução de Ringer-lactato não
contém potássio suficiente para agravar uma situação como esta (Redig 1984).

Em caso de fluidoterapia agressiva ou vômito persistente, pode-se adicionar cloreto de
potássioàsolução de Ringer-lactato. A fluidoterapia pode ser suplementada com uma solução de
cloreto de potássio (0,1-0,3 mmol/kg) até a dose máxima de 11 mmol/dia.

Solução salina hipertônica (7,5%) pode ser utilizada como um adjuvanteàterapia para
restabelecer a função circulatória. Seu uso deve ser seguido da administração de fluidos isotônicos.
Em mamíferos, um pequeno volume (4-5 mL/kg) provoca uma rápida melhora da função
cardiovascular, como resultado da expansão osmótica da vasculatura. A solução salina hipertônica é
especialmente útil em casos de hidropericárdio, edema pulmonar ou pressão intracraniana elevada.
Seu uso é contraindicado na desidratação, hipernatremia e traumatismo craniano, devido ao risco de
hemorragia intracraniana.

Coloides

Dextranos são polissacarídeos de alto peso molecular e de tamanho similar ao da albumina. Seu
efeito é semelhante ao da solução salina hipertônica, porém com uma meia-vida mais longa
(aproximadamente 24 horas). Foram descritos casos em que a administração de Dextrano a 6%
nas doses de 10–20 mL/kg (Redig 1984) ou 10–20 mg/kg (Carpenter 2005) provocou uma
melhora acentuada das aves em choque. Os efeitos adversos incluem hipervolemia, diátese
hemorrágica e anafilaxia.

Transfusões sanguíneas parecem ser vantajosas para aves com anemia crônica, com o propósito
de estabilizar a ave enquanto a causa da anemia é investigada (Rupley 1997). Aves com um Ht
inferior a 20% resultante de perda aguda de sangue podem ser beneficiadas por uma transfusão
homóloga de sangue (Dorrestein 1997).

Cerca de 1% do peso corpóreo em volume de sangue da ave doadora pode ser coletado com
segurança, utilizando-se um cateter butterfly de pequeno calibre (anticoagulante citrato dextrose,
0,15 mL/mL de sangue). Após a coleta deve ser administrada solução salina, Ringer ou então fluidos
coloides em quantidade equivalente a uma a três vezes a quantidade de sangue doado (Jenkins
1997a). Geralmente, a transfusão de aproximadamente 10-20% do volume sanguíneo total calculado
para o receptor é ideal.

Há evidências de que a transfusão heteróloga pode não ser vantajosa (o tempo de vida dos
glóbulos vermelhos é de cerca de 12 horas em algumas espécies), e que transfusões homólogas
(com um tempo de vida dos eritrócitos de 7,1 dias em pombos) podem apresentar apenas
benefícios limitados (Murray 1994).



Antibióticos

Antibióticos ou esteroides podem ser adicionados aos fluidos, caso indicado. Frenteàsuspeita de
sepse bacteriana, antibióticos como a cefotaxima (40-80 mg/kg) ou amoxicilina sódica (50-100
mg/kg) podem ser administrados diretamente por via intravenosa ou pelos fluidos intravenososs. Ao
adicionar drogas aos fluidos, deve-se evitar incompatibilidades (precipitação da solução).
Amicacina ou outros aminoglicosídeos devem ser evitados em aves desidratadas. Sempre que
possível, as amostras laboratoriais para cultura devem ser coletadas antes da administração de
antibióticos e antifúngicos.

Corticosteroides

Em casos em que o paciente está possivelmente em choque, os esteroides podem ser indicados.
A despeito de opiniões conflitantes em relaçãoàeficácia dos esteroides em situações críticas, eles
continuam sendo uma escolha viável em casos envolvendo trauma, intoxicação por chumbo e
comprometimento do sistema nervoso central (Hernandez & Aguilar 1994). Seu uso em casos de
choque causado por hemorragia e hipovolemia não é recomendado atualmente (Lichtenberger 2005).
Em emergências, é preferível o emprego de esteroides de efeito rápido e meia-vida curta. Anti-
inflamatórios não esteroides (AINEs) também podem ajudar o paciente crítico.

Em um estudo de dose-resposta em pombos, a dexametasona mostrou ser o mais potente
dos glicocorticoides, resultando na mais longa supressão de concentração plasmática de
corticosterona. Após a maior dose de dexametasona testada (0,5 mg/kg), as concentrações
plasmáticas de corticosterona foram restabelecidas dentro de cinco dias. Contudo, este tempo foi de
48 horas quando utilizadas as doses máximas de cortisol (15 mg/kg) e prednisolona (3,5 mg/kg). As
menores doses que resultaram na supressão das concentrações plasmáticas de corticosterona foram
de 0,5 μg de dexametasona/kg, 15 μg de cortisol/kg e 0,7 μg de prednisolona/kg. Após administração
dessas doses, as concentrações plasmáticas de corticosterona foram restabelecidas em 24 horas
(Westerhof et al. 1994). Passaram-se 30-60 minutos antes do início da supressão da concentração da
cortisona plasmática após 1 μg de dexametasona/kg, 30 μg de cortisol/kg ou 7 μg de prednisolona/kg.

Entre os anti-inflamatórios não esteroidais, o cetoprofeno, a flunixina e o carprofeno podem
todos ser usados, em uma dose de 2 mg/kg. No entanto, todos eles são contraindicados na suspeita de
doença renal, hipotensão e desidratação. Ocasionalmente, também podem provocar vômitos. O
carprofeno apresenta provavelmente os menores efeitos colaterais entre os AINEs mencionados
anteriormente (Cole 1996a).

Os efeitos adversos dos glicocorticoides incluem imunossupressão grave, retenção de água e
sais, retardo da cicatrização, insuficiência adrenal, hipertensão, fraqueza, retardo no crescimento e
diminuição da absorção intestinal de cálcio. No entanto, na maioria dos casos críticos os benefícios
da administração dos glicocorticoides são consideravelmente mais relevantes do que seus efeitos
adversos.

Acesso intravenoso



A fluidoterapia intravenosa é necessária em qualquer paciente que necessite de suplementação
hídrica moderada ou intensa (veja “Desidratação”) ou então de suporte cardiovascular importante.
Fluidos contendo glicose podem ser muito benéficos em pacientes anoréxicos. Pode ser realizada a
cateterização por período prolongado ou a administração em bolus por curtos períodos, porém a
terapia em bolus não é recomendada como terapia por período prolongado devidoàfragilidade das
veias das aves.

A veia basílica (asa) é de fácil acesso em todas as espécies, no entanto ela é frágil e a injeção
geralmente resulta na formação de um grande hematoma no local da administração (Fig. 6.14) (Harris
1997). Isto pode ser minimizado removendo-se a agulha da veia, porém não da pele, após a
administração dos fluidos e injetando-se um grande volume de líquido no subcutâneo. A compressão
exercida pelo fluido minimiza o derrame vascular.

Fig. 6.14  Injeção intravenosa na veia basílica de uma arara-canindé.

A veia metatársica medial pode ser utilizada mais facilmente em espécies de pernas longas. A
veia jugular pode ser acessada na maior parte das aves, porém não facilmente em pombos (Figs. 3.41
e 3.42).

Fluidos intravenosos podem ser administrados em aves em bolus, na maior velocidade que a
agulha permitir. A seringa e os fluidos devem ser aquecidos aproximadamente até a temperatura
corpórea (37°C-39°C) antes da administração (Harris 1994). Existem dispositivos para manter os
fluidos aquecidos enquanto estão sendo administrados. Podem ser utilizadas almofadas de
aquecimento para embrulhar a seringa ligada a uma bomba de seringa (Jenkins 1997b).

Bombas de seringa e de infusão

A capacidade de se administrar fluidos intravenosos e intraósseos em um paciente pequeno durante
extenso período de tempo depende de equipamento que permita uma taxa muito baixa de
administração juntamente com um alto grau de segurança e acurácia. Bombas de infusão intravenosa
funcionam bem para taxas de infusão maiores que 60-100 mL/hora. Bombas de seringa permitem a
infusão em taxas bem menores do que estas – é possível utilizar uma bomba de seringa para



administrar fluidos de manutenção em um periquito-australiano a 0,006-0,10 mL/hora através de
cateter intraósseo (Fig. 6.15) (Jenkins 1997b).

Fig. 6.15  Bombas de seringa são úteis para permitir taxas de infusão em quantidades toleráveis
pelos pacientes aviários pequenos.

O Apêndice 6.5 informa como calcular a necessidade de fluidos em aves. O Apêndice 6.6
fornece os volumes máximos de fluido propostos para serem administrados a psitacídeos em um
bolus i.v. inicial.

Contraindicações

As contraindicações do suporte fluido intravenoso incluem o diagnóstico ou histórico de
coagulopatia, falta de equipamento e habilidade técnica, além de traumatismos infligidos pelo
próprio paciente, resultando em obstrução do cateter.

Técnica para acesso intravenoso jugular

É necessário um cateter intravenoso do tipo sobre a agulha de Teflon® com calibre de 20 G e 25 mm.
Coloca-se o paciente em decúbito lateral esquerdo e repartem-se as penas sobre a veia jugular
direita. A pele deve ser limpa com uma escova cirúrgica suave e, em algumas espécies, pode ser
necessário remover as penas. A cabeça é imobilizada e o cateter é então inserido na veia jugular; a
veia pode ter que ser comprimida proximalmente para auxiliar na distensão venosa. É importante
posicionar o cateter o mais próximo possível da entrada torácica, evitando o seu dobramento quando
o pescoço está em posição normal. Uma vez que o sangue é visualizado no cateter, este é inserido
completamente na veia. Conecta-se então um adaptador em T preenchido com solução salina,
verifica-se a desobstrução do cateter e este é então delicadamente lavado. O cateter pode ser
suturado ao pescoço ou mantido no lugar com bandagem não constritora.

Acesso intraósseo

A via intraóssea se mostrou um método muito eficaz e estável para acessar o sistema
circulatório das aves. Geralmente, utiliza-se uma agulha espinhal de calibre 20-22 G e 35 mm com



estilete (agulha espinhal Monoject®). Caso este material não esteja disponível, pode-se colocar um
mandril metálico de calibre 28-30 G dentro da cânula da agulha para evitar sua oclusão pelo osso.
Para aves menores, pode-se utilizar uma agulha de calibre 25G. As indicações são as mesmas da
terapia intravenosa. O paciente geralmente é anestesiado, porém o procedimento pode ser realizado
com contenção e anestesia local. A técnica asséptica é essencial. Os fluidos devem ser administrados
lentamente a fim de evitar vazamento (que será mínimo com a técnica cuidadosa) e dor (que pode ser
significativa com a alta pressão).

Cateterização intraóssea da ulna e tibiotarso (Fig. 6.16)

Para a cateterização da ulna distal, a ave é colocada em decúbito dorsal, embora o decúbito
ventral ou a posição de estação possa ser a melhor nos pacientes gravemente comprometidos.
As penas sobre o carpo são removidas e é feita a assepsia da área sobre a ulna distal. Segura-se a
ulna em uma mão, enquanto a agulha é colocada sobre a proeminência óssea distal da ulna e
conduzida paralelamente ao plano medial. A agulha espinhal é girada levemente para facilitar sua
passagem através do córtex. Uma vez que a agulha tenha atravessado o córtex, ela pode ser
conduzida adiante com menos força. O encontro de resistência após a entrada na cavidade medular
pode indicar contato com o osso cortical; caso isto ocorra, reposicione a agulha (Rupley 1997) Uma
fita adesiva presa ao cateter como “asas de uma borboleta” e suturada no tecido mole da ulna distal
pode ser utilizada para firmar o cateter. Insere-se um adaptador em “T” pré-lavado e a asa é
enfaixada com uma bandagem em forma de “oito”. Deve-se tomar cuidado para evitar os ligamentos
do carpo, que passam perto do local de inserção. Geralmente eles podem ser visualizados através da
fina pele da ave.



Fig. 6.16  (A) Cateteres intraósseos são úteis em permitir um acesso efetivo e estável ao sistema
circulatório aviário. A ulna distal (B) e o tibiotarso proximal (C) são locais recomendados para a
colocação de cateter intraósseo.

Para a cateterização do tibiotarso proximal, o paciente é colocado em decúbito dorsal. A área
em torno da crista cnemial é depenada e preparada para assepsia. O enxugamento da área ajuda a
prevenir contaminação. Localiza-se a crista cnemial cranial e, com a outra mão, se segura o
tibiotarso. A agulha é guiada paralelamente ao plano do tibiotarso e levemente girada com pressão
moderada; ela deslizará com facilidade após penetrar o córtex (Fig 6.16c). Uma fita adesiva em
“forma de borboleta” é aplicada e o adaptador em T previamente preenchido é anexado. A
estabilização com sutura e o uso de bandagem leve são justificáveis caso o cateter tenha que
permanecer in situ após a cirurgia (Loudis & Sutherland-Smith 1994).

Administração subcutânea

A administração de fluidos por via subcutânea deve ser empregada apenas em casos de desidratação
leve. Pacientes com comprometimento circulatório e submetidos a condições ambientais adversas
irão apresentar redução da circulação pelos vasos da pele. Devidoàescassez de vasos na pele das
aves, pode não ocorrer a absorção imediata de grandes volumes em locais como o propatágio



(prega da asa), na parte dorsal entre as asas, axila e prega inguinal (virilha). A estreita
associação do sistema de sacos aéreos cérvico-cefálicos justifica o fato de evitar-se a
administração de fluidos na área do pescoço. Devem ser utilizados apenas fluidos isotônicos
aquecidosàtemperatura corpórea, em pequenos incrementos (5-10 mL/kg/local), com agulhas
finas (calibre 23-27G).

Abordagem abdominal

Fluidos isotônicos aquecidos podem ser administrados por via intracelomática. Infelizmente,
devidoàestreita associação anatômica dos sacos aéreos, esta técnica não é recomendada. Utiliza-
se o acesso da linha média ventral com um pequeno cateter (calibre 25-27G).

Abordagem oral

Caso o paciente esteja alerta e ativo, a alimentação oral é a via de escolha. É segura, eficaz e
minimamente estressante. As contraindicações incluem doenças gastrintestinais primárias (doenças
que provoquem vômito ou estase), reflexos diminuídos ou decúbito (para evitar a regurgitação e
aspiração) e trauma oral ou no trato gastrintestinal superior. É importante oferecer água e alimentos
com alto teor hídrico de forma irrestrita. Pode ser utilizada fluidoterapia oral com sondas de
gavagem. O Apêndice 6.5 informa sobre o cálculo das necessidades hídricas em aves. Nos
Apêndices 6.3 e 6.6 são apresentados os volumes máximos de fluido e a frequência de gavagem
sugerida.



Medicação
A medicação pode ser administrada oralmente às aves (água ou alimento contendo medicação); por
injeção (intramuscular, intravenosa, subcutânea, intraóssea, intratraqueal); topicamente; por
nebulização; na forma de lavagem nasal e sinusal. A escolha da via de administração é baseada na
gravidade da infecção, no número de animais a serem tratados, na habilidade do proprietário em
administrar a medicação e na formulação disponível. A administração parenteral é recomendada para
aves criticamente doentes. Aves mantidas em grupo ou viveiros são frequentemente tratadas com
alimentos ou água medicados, mas as concentrações terapêuticas dos medicamentos raramente são
alcançadas em aves de companhia e de viveiros (Rupley 1997). A disponibilidade e a absorção após
a administração oral são influenciadas pelo papo, sua microbiota, pH, atividade e morfologia da
moela, presença de pedregulhos, forma e função intestinais, presença de ceco funcional e microbiota
nativa (Dorrestein 1997).

Medicação oral individual

A administração oral direta é difícil em psitacídeos por que é difícil fazer com que abram o bico.
Além disso, algumas aves se recusam a engolir a medicação. Todavia, este método é comumente
empregado em pombos, aves aquáticas e galináceos. Não se deve realizar medicação oral em
pacientes críticos.

Comprimidos e cápsulas

Muitas aves possuem um papo, que funciona como um órgão de armazenagem. A imprevisibilidade
do tempo de esvaziamento do papo, a falta de um grande volume de fluido e o pH relativamente
alto significam que o papo não pode ser comparado ao estômago dos mamíferos, resultando em
um comportamento farmacocinético imprevisível do medicamento. Entretanto, a administração
com o papo vazio melhora a uniformidade da farmacocinética. O problema pode ser contornado
triturando-se o comprimido, preparando-se uma suspensão e alimentando a ave por uma cânula no
papo (Fig 6.17).



Fig. 6.17  Medicando uma calopsita com uma cânula no papo.

Comprimidos revestidos não têm utilidade em animais com moela muscular, que irá destruir o
revestimento, permitindo que o ácido clorídrico e a pepsina tenham pleno acessoao medicamento.

Cápsulas são boas formas de apresentação alternativas aos comprimidos, sendo também mais
bem administradas no papo vazio. As cápsulas são especialmente úteis no tratamento de aves
individuais. Em psitacídeos, esta forma de apresentação será de difícil utilização devidoàanatomia
do bico.

Soluções e suspensões

Soluções e suspensões podem ser utilizadas para administração direta em aves individuais. A
desvantagem de todas as formulações medicamentosas líquidas é que a administração direta pode
resultar em regurgitação ou inalação, assim parte da dose pode ser perdida ou pode ocorrer
pneumonia por aspiração. Estas preparações podem ser misturadas ao alimento ou administradas por
gavagem, especialmente em filhotes alimentados manualmente ou aves doentes necessitando de
fluidos e nutrientes orais.

Medicação via alimento ou água

A melhor forma de administrar medicamentos às aves de criação e muitas outras é através do
alimento e da água. Isto se deve principalmenteàconveniência e às dificuldades
associadasàadministração individual em um grande número de aves. No entanto, para a maioria dos
medicamentos a medicação na água não é confiável para psitacídeos, passeriformes, pombos e
muitas outras aves, devendo ser empregada apenas em circunstâncias específicas.

A medicação através do alimento é um método de administração confiável para aves de
companhia, desde que estejam se alimentando normalmente. O consumo total do medicamento
misturado ao alimento ao longo do dia deve ser equivalenteàdose diária desejada, calculada
individualmente. Comprimidos triturados, suspensões orais e pós podem ser misturados com
alimentos úmidos. Todavia, não se podem prever inteiramente as interações entre a droga e o
alimento, sendo que o conteúdo energético e a palatabilidade da dieta afetam a quantidade consumida



e, consequentemente, a dose de medicamento ingerida. A única prova de biodisponibilidade é o
estudo farmacocinético em várias espécies. Devidoàinfluência negativa do cálcio e do magnésio
sobre a biodisponibilidade da tetraciclina, deve-se suspender a administração de suplemento mineral
durante o tratamento. Isto pode acarretar deficiências nutricionais durante a produção e a incubação
dos ovos, resultando em ovos de casca mole e raquitismo nos filhotes.

Um método prático de adicionar drogas a uma mistura de grãos é revestir o alimento úmido que
será incorporado a esta mistura. Este método muitas vezes é utilizado para pombos e aves de quintal.
Farmacologicamente, a medicação pelo alimento pode simular um sistema de liberação lenta, o que
promove a diminuição da flutuação das concentrações da droga nos tecidos.

Embora a medicação das aves de companhia pela água seja controversa, ela é muitas vezes
considerada a única maneira prática de administrar medicamentos. É o método menos estressante
de medicar aves, especialmente com o uso de drogas palatáveis. Em teoria a ave irá frequentemente
se automedicar durante o dia. Entretanto, estudos realizados em papagaios, pombos e galinhas
mostraram que os níveis sanguíneos terapêuticos de muitas drogas não foram atingidos via água de
bebida devido a fatores tais como falta de aceitação, baixa solubilidade e duração do dia. Muitas
aves se recusam a beber água com sabor anormal, o que pode resultar em desidratação. De forma
geral, o volume de água consumido pela ave deve conter a dose diária calculada em mg/kg de peso
corpóreo. Muitas drogas são estáveis na água apenas por curtos períodos de tempo, o que requer
trocas frequentes.

Embora os níveis sanguíneos terapêuticos de muitas drogas não possam ser atingidos, os níveis
intestinais podem ser suficientes para controlar infecções entéricas. O uso de água medicada pode
ser importante para reduzir a disseminação de doenças surgidas através da água contaminada.

Formas de aplicação parenteral

A administração parenteral é o método mais exato e efetivo para administrar medicamentos em
animais de companhia. Esta via é utilizada principalmente em aves individuais de difícil
manipulação (como muitos psitacídeos), aves gravemente doentes ou inconscientes.

A injeção intramuscular é geralmente mais fácil do que a administração oral, especialmente em
muitos psitacídeos (Rupley 1997). Um problema da utilização de antibióticos via intramuscular em
papagaios são os curtos intervalos de aplicação necessários para muitos produtos. Uma exceção a
esta regra é o tratamento da clamidiose com doxiciclina ou oxitetraciclina de longa ação, já que uma
injeção irá fornecer os níveis sanguíneos da droga por quase uma semana. As preparações
parenterais são mais comumente administradas nos músculos peitoral e das pernas. Não se deve
puncionar o plexo venoso, que se localiza entre os músculos peitoral superficial e profundo. A
desvantagem é o volume relativamente grande que talvez tenha de ser utilizado. Assim, para uma
dosagem acurada a ave deve ser cuidadosamente pesada e devem-se utilizar diluições e seringas
apropriadas. As instruções gerais para os volumes máximos de injeção em psitacídeos e pequenos
passeriformes incluem: araras e cacatuas 1 mL, papagaio do gênero Amazona e papagaio-do-congo,
0,8 mL; calopsitas e pequenas aratingas, 0,2 mL; periquitos-australianos, canários e fringilídeos, 0,1



mL (Rupley 1997). Repetidas injeções no mesmo lado do peito ou o uso i.m. de drogas irritantes
pode causar necrose ou atrofia musculares. A injeção i.m. de drogas irritantes aumenta a atividade
da creatina-fosfoquinase (CK), da alanina aminotransferase (ALT) e da aspartato aminotransferase
(AST). As drogas administradas no músculo peitoral posterior ou nas pernas podem passar pelo
sistema porta-renal antes de atingirem a circulação geral. A estimulação simpática tende a abrir as
válvulas do sistema porta-renal, resultando em um fluxo direto do sangue da porção caudal da ave
para a veia cava caudal.

Quando “grandes” volumes são injetados, a alternativa de escolha é frequentemente a injeção
subcutânea na região axilar (Apêndice 6.6). No entanto, devido às quantidades mínimas de derme e
da baixa elasticidade da pele, parte do fluido pode extravasar e as drogas irritantes podem causar
necrose e ulceração da pele.

Injeções intravenosas devem ser reservadas para emergências e administração de drogas de
dose única. Hematomas são comuns nas administrações i.v. de agentes terapêuticos, e pode-se
precisar das veias para coleta de sangue para testes diagnósticos. A administração intraóssea permite
acesso estável ao espaço intravascular caso sejam necessárias repetidas aplicações de drogas por
via intravenosa.

Outros locais de injeção

Os espaços aéreos podem ser efetivamente alcançados através de injeções intratraqueais ou nos
sacos aéreos. Injeções articulares, lavagens nasais e lavagens e injeções nos seios infraorbitários são
outras vias úteis quando é necessária aplicação direta de drogas.

Injeções intratraqueais e em sacos aéreos

Injeções intratraqueais são uma via para liberação de drogas nos pulmões e vias aéreas das aves
(Jenkins 1997a). É possível administrar volumes de até 2 mL/kg de medicação hidrossolúvel com
segurança. Para administrar a droga usa-se uma cânula de alimentação de pequeno diâmetro. É feita a
contenção da ave com uma toalha e o bico é mantido aberto com um espéculo ou laçadas de gaze.
Injeta-se a medicação no interior da traqueia com certa força e então o animal é solto, permitindo que
ele possa tossir limpar a sua garganta.

Lavagens nasais e sinusais

Muitas vezes, a lavagem nasal pode ser importante para o sucesso do tratamento de infecções
nos seios infraorbitários. Antibióticos ou antifúngicos podem ser empregados em uma dose menor
do que aquela recomendada para a nebulização (Apêndice 6.7). A ave é contida e sua cabeça mantida
mais baixa em relação ao corpo; pressiona-se a seringa contra a narina e o fluido é então infundido
nos seios nasais, escoando pela narina oposta, pela coana e cavidade oral. Devem-se usar soluções
isotônicas, exercendo-se o mínimo de pressão. Os volumes de fluidos nasais para infusões são de 1-3
mL para periquitos-australianos e 10-15 mL para uma grande arara ou cacatua (Rupley 1997, Jenkins
1997a).



A lavagem sinusal é empregada no tratamento da sinusite para aplicar a medicação diretamente
nos seios infraorbitários. Também pode ser utilizada para expelir exsudatos e corpos estranhos dos
seios, ou então para obtenção de amostras para citologia, cultura e antibiograma. A ave é contida, sua
cabeça é imobilizada e insere-se uma agulha no ponto médio entre a comissura do bico e o canto
medial do olho (Fig. 6.18). A agulha é conduzida abaixo do arco zigomático em um ângulo de 45° em
relaçãoàlateral da face. O seio é mais facilmente penetrado se o bico for mantido aberto. Uma vez
que o seio tenha sido acessado, pode-se usar água estéril e solução antibiótica ou antifúngica para o
tratamento da sinusite. Pode-se utilizar a mesma concentração recomendada para lavagem nasal
(Apêndice 6.7). Apenas soluções não irritantes devem ser injetadas (Rupley 1997). Para o tratamento
eficaz de infecções nasais e sinusais aviárias, a medicação deve atingir o tecido afetado. A remoção
de grandes quantidades de descargas nasais mucosas e serosas pode ser feita utilizando-se um
aspirador nasal infantil. Uma ou duas compressões do aspirador, uma vez que o orifício esteja
posicionado em uma abertura nasal, irão efetivamente remover grandes volumes de fluido do interior
dos seios infraorbitários, causados por infecção ou inflamação.

Fig. 6.18  Um lavado ou aspirado sinusal pode ser realizado adentrando o seio infraorbitário entre
a comissura palpebral medial e as narinas.

Medicação tópica

Medicações tópicas incluem aplicações na pele, colírios e pomadas. Aplicações externas devem ser
cuidadosas e limitadas, de modo a evitar a aglutinação das penas e a intoxicação causada pela
ingestão quando o animal alisa as penas com o bico. Pomadas de corticosteroides tópicas ou
pomadas combinadas com antibióticos nunca devem ser utilizadas em pacientes aviários. Existem
muitos registros de aves que morreram após a aplicação tópica de pomadas de costicosteroides.
Recomenda-se que a medicação tópica nas feridas de pele deva apenas ser suficiente para fazer
com que a região afetada pareça úmida. Antes da aplicação, não deve haver excesso de pomada no
aplicador, reduzindo assim as chances de ingestão e de danos às penas.

Nebulização



A nebulização pode ser um importante adjuvante no tratamento de doenças respiratórias (Fig 6.19)
(Jenkins 1997a). Para se obter um efeito local nos pulmões e sacos aéreos, o tamanho das partículas
deve ser menor do que 3 μm. Existem muitas unidades de nebulização baratas (Acorn II nebulizer,
Marguest Medical) que produzem partículas suspensas de tamanho na faixa de 0,5-6 μm. Muitos
umidificadores e vaporizadores comerciais não produzem partículas pequenas assim. Os
parabrônquios das aves medem entre 0,5 e 2 mm e os capilares aéreos 3-10 μm de diâmetro. Os
pulmões das aves diferem dos de mamíferos por seus capilares aéreos não terminarem em fundo de
saco. Por este motivo, a terapia por nebulização pode ser um tratamento eficaz (Loudis & Sutherland-
Smith 1994). No entanto, se houver congestão considerável das vias aéreas ou ausência de fluxo, esta
forma de terapia pode não atingir os tecidos que mais necessitam dela.

Fig. 6.19A  A terapia de nebulização é necessária para muitas condições respiratórias
diagnosticadas em pacientes aviários. B O equipamento usado para a terapia de nebulização inclui
o contêiner no qual o pássaro empoleira, a bomba de ar e o contêiner no qual os agentes
terapêuticos são aerossolizados.

A maior parte dos antibióticos de uso intravenoso e alguns antifúngicos podem ser misturados
com solução salina para nebulização. Esta deve ser iniciada antes dos resultados dos exames de
cultura e antibiograma, utilizando-se um antibiótico de amplo espectro (Apêndice 6.7). A escolha dos



antibióticos pode ser alterada com base nos resultados do antibiograma. Deve-se nebulizar o
paciente por 10-30 minutos, duas a quatro vezes por dia, em associação com a terapia sistêmica
(Rupley 1997).



Tratamento básico de emergência
Em situações não emergenciais, exames auxiliares e laboratoriais são essenciais para o
estabelecimento do diagnóstico e a escolha do tratamento apropriado. Infelizmente, a delicada
condição de uma ave gravemente doente pode impedir a utilização de protocolos diagnósticos
habituais. Frequentemente, o estresse da coleta de amostras ou o tempo necessário para processá-las
é mais do que o paciente pode suportar. O controle do caso torna-se uma questão de uso cuidadoso,
preciso e eficiente das opções terapêuticas e diagnósticas de modo a estabilizar o paciente e,
simultaneamente, diagnosticar a doença. O êxito da conduta depende da avaliação criteriosa da
gravidade da condição do paciente e de quanto o animal suportará ser manuseado (Harris 1994).

O objetivo da terapia de suporte é estabilizar o paciente até que se possa instituir uma terapia
específica. Inicialmente, a terapia é concentrada na correção de déficits hídricos e hipotermia.
Conforme o diagnóstico é delineado, o tratamento torna-se mais focado. Cuidados de suporte podem
ser suspensos quando o paciente apresentar um grau satisfatório de autossuficiência. Um manejo
bem-sucedido significa fornecer suporte agressivo de forma cuidadosa, um passo de cada vez.

Conduta médica no paciente crítico

Como é frequentemente difícil estabelecer um diagnóstico acurado, os cuidados de suporte são
componentes essenciais da medicina veterinária de aves de companhia. Uma lista de checagem dos
cuidados de suporte é apresentada no Apêndice 6.1. Nem todos os passos devem ser aplicados de
uma só vez ou na sequência apresentada; é melhor agir passo a passo, dando tempo para o paciente
reagir a cada ação e avaliando-se os efeitos! É responsabilidade principal do clínico avaliar “o
quanto é demais” em relação aos pacientes críticos.

Um paciente crítico é definido como um paciente que necessita de atenção médica imediata
(Harris 1994). Deve-se providenciar algum tipo de suporte médico a estes pacientes, tanto antes
como depois dos procedimentos diagnósticos, porém eles definitivamente não podem esperar dias
nem mesmo horas por resultados de testes antes de receberem a atenção médica necessária.

Antes de manipular o animal por alguma razão, deve-se formular um plano detalhado com base
nos achados preliminares. Este plano deve considerar todas as condutas diagnósticas e terapêuticas
permitidas segundo as condições do paciente, enquanto identifica-se o grau de manipulação que o
paciente é capaz de tolerar. Pacientes mais delicados necessitam de manipulação mais cuidadosa.
Estas aves são, no entanto, as que mais precisam de suporte. Há então uma situação difícil, na qual o
paciente que mais necessita de cuidados é o que é menos capaz de tolerar o estresse. A chave para
lidar com estas aves é a progressão conservativa – realizando delicadamente uma manobra por vez,
priorizando as necessidades estimadas e aguardando por efeitos clínicos antes de avançar. É
imperativo que cada detalhe do plano diagnóstico/terapêutico seja previsto e considerado
antecipadamente. Lembrar de um item necessário após o início do procedimento pode ser fatal



(Harris 1994, Raftery 2005).
Medidas de suporte específicas dependem das necessidades atuais, que podem ser estimadas em

pacientes críticos sem dados clínicos de base (Apêndice 6.1).
Aves que estejam prostradas no fundo da gaiola e/ou que estejam enfermas por um longo

período de tempo estão provavelmente bastante desidratadas e hipotérmicas. Uma ave que
tenha se prostrado em torno da última hora pode não estar sofrendo de nenhuma destas
condições.

Desidratação

A desidratação pode ser avaliada observando-se cuidadosamente os olhos, a pele da face e da
quilha. Os olhos podem parecer opacos e secos, enquanto a pele das pernas e pés pode estar
descorada, enrugada e sem viço. O hematócrito, proteínas totais e leucograma são ferramentas úteis
na determinação do grau de desidratação e do estado clínico do paciente (Apêndice 6.8).

Em geral, supõe-se que uma ave em condições críticas devidoàdoença (de modo opostoàlesão)
deva estar 7%-10% desidratada e acidótica; aquelas que apresentaram regurgitação podem estar em
alcalose. Os sinais seguintes irão fornecer indicações do grau de desidratação:
1. Uma ave com 5% de desidratação apresentará um breve sinal de prega na pele sobre o
tarsometatarso, face ou entre os ombros, olhos ressecados e pele opaca.
2. Com 10% de desidratação, o paciente apresentará sinal de prega persistente, hipotermia branda e
secreções orais densas.
3. Com 15% de desidratação, serão observados os sinais anteriormente citados e também fraqueza
profunda, taquicardia e desmaio.

Podem ser administrados fluidos (a 37°C-39°C) pelas veias jugulares, basílicas, metatársicas
mediais ou então através de um cateter intraósseo. O acesso oral ou subcutâneo pode não ser efetivo
caso o paciente esteja significativamente desidratado. Não são aconselháveis as abordagens
intraperitoniais, pois podem ser arriscadas devido ao perigo de os fluidos penetrarem no sistema de
sacos aéreos (Harris 1994).

Hipotermia

Uma ave que esteja tremendo no poleiro, com as penas eriçadas ou encolhida no fundo da gaiola
pode supostamente estar hipotérmica. Isto inclui a maioria dos pacientes aviários em condições
críticas. Uma ave hipotérmica apresentará bico e pés frios, além de muitas vezes estar
perceptivelmente fria quando tocada.

O uso de fluidos aquecidos i.v. e uma unidade de cuidados intensivos aquecida (25°C-30°C) irá
simultaneamente elevar as temperaturas corporais central e periférica de forma efetiva. O
superaquecimento, especialmente com hipotensão severa, pode causar vasodilatação periférica. Isto
pode exacerbar a hipovolemia, favorecendo a diminuição da temperatura corpórea central, podendo
agravar a acidose metabólica. É importante que a hipotermia não seja tratada sem a identificação das



necessidades hídricas (Harris 1994).
A presença de ar quente e úmido na unidade de tratamento intensivo parece reverter a

hipotermia de maneira segura e efetiva, possivelmente por reduzir a evaporação pela extensa área de
superfície respiratória interna. Além disso, a tendência dessecante do oxigênio (quando usado) é
anulada. O monitoramento da hipotermia é uma questão de percepção clínica. O uso de unidades de
aquecimento de ar convectivas também ajudará a aumentar a temperatura corpórea de um paciente
crítico ou cirúrgico (Fig. 6.20).

Fig. 6.20  A unidade de aquecimento por convecção Bair hugger® pode ser utilizada para aquecer
tanto um paciente crítico quanto um paciente aviário durante um procedimento cirúrgico.

Condição circulatória

O estado circulatório pode ser estimado avaliando-se a turgidez da veia basílica (ulnar medial) no
local em que esta cruza ventralmente o cotovelo. O lento preenchimento desta veia após a
compressão digital é indicativo de choque circulatório (normalmente o preenchimento leva menos de
meio segundo). O choque circulatório requer atenção imediata (veja “Choque” e Apêndice 6.9).

Oxigênio

A administração de oxigênio é frequentemente benéfica e raramente contraindicada. O paciente
crítico, especialmente aquele em choque, pode sofrer diminuição do débito cardíaco. O fornecimento
de oxigênio maximiza a eficiência do sistema cardiorrespiratório. Se, por algum motivo, a ave



estiver dispneica, recomenda-se o uso de oxigênio. Superoxigenar o paciente antes de manipulá-lo
pode também diminuir o risco do manuseio (Harris 1994).

Quando possível, é melhor umidificar e aquecer o oxigênio antes de administrá-lo ao paciente, e
a melhor maneira de fazer isso é borbulhando-se o gás através de solução salina isotônica ou solução
de NaCl 0,45% aquecida (Harris 1997). Métodos de suplementação de oxigênio incluem o uso de
câmara/gaiola de oxigenação (Fig. 6.4) ou administração direta através de máscara facial. Quando
utilizada uma gaiola de oxigenação para terapia prolongada, recomenda-se uma saturação de
oxigênio de 30%-40%. Uma taxa de fluxo de 50 mL/kg/min fornecerá a mesma saturação de oxigênio
com uma máscara facial (Hernandes & Aguilar 1994). Oxigênio a 100% pode ser utilizado por
períodos de até 12 horas, porém isto pode ser tóxico dentro de três ou quatro dias. Adicionalmente,
os níveis de dióxido de carbono devem ser mantidos em um nível inferior a 1,5% utilizando-se um
absorvedor de CO2 ou mantendo-se taxas de fluxo de gás adequadas para expulsar o dióxido de
carbono acumulado (Murray 1994).

Cuidados continuados

Uma vez que o paciente tenha começado a se estabilizar, pode ser possível a utilização de métodos
de manejo de rotina. Cuidados de suporte nunca devem ser cessados abruptamente, porém podem ser
iniciados procedimentos diagnósticos para estabelecer um diagnóstico para a instituição de uma
terapia mais específica. Deve-se continuar a fluidoterapia (ou o monitoramento da hidratação) por 3-
4 dias para assegurar que o déficit esteja totalmente corrigido e que o paciente tenha restabelecido
um consumo normal de manutenção. A suplementação de calor geralmente não é necessária para aves
adultas, uma vez que estejam estabilizadas. O oxigênio somente é necessário quando especificamente
indicado. O suporte calórico e nutricional é uma consideração importante quando o animal estiver
estabilizado. Não é prática em medicina aviária suplementar as necessidades nutricionais totais da
ave por via parenteral. Assim, caso não esteja havendo ingestão espontânea de alimento, é necessária
a alimentação oral assim que o estado do paciente permita.



Condições específicas e tratamentos
Síndrome hipocalcêmica em papagaios-cinza-africanos

A hipocalcemia é mais comum em papagaios-cinza-africanos, mas também pode ocorrer em outros
psitacídeos e em aves de rapina. A etiologia é incerta; no entanto, as aves acometidas têm geralmente
uma dieta deficiente em cálcio, fósforo, vitamina D3 ou com uma razão Ca:P inadequada (dietas
exclusivamente de sementes). Em papagaios-cinza-africanos, a mineralização esquelética geralmente
parece normal na hipocalcemia. Os sinais clínicos incluem convulsões, ataxia, opistótono, fraqueza
ou tetania.

O diagnóstico é baseado no histórico, sinais clínicos, baixos níveis de cálcio sanguíneo e
respostaàterapia com cálcio. Níveis de cálcio sanguíneo abaixo de 1,8 mmol/L (faixa normal = 2,1-
2,9 mmol/L) podem resultar em sinais clínicos. Ao investigar desordens no metabolismo de cálcio
em papagaios, a avaliação dos níveis séricos de cálcio ionizado (faixa normal para papagaios-do-
congo = 0,96-1,22 mmol/L) é geralmente considerada mais útil do que a avaliação dos níveis totais
de cálcio (Stanford 2003). Outros estudos fornecem valores de referência do papagaio-do-congo
determinados por seringas Pico® variando entre 1,35 a 1,68 mmol/L (Westerhof et al. 2007). A
fração de cálcio ligadaàproteína é fisiologicamente inativa. O cálcio liga-se
principalmenteàalbumina, desta forma qualquer condição fisiológica ou patológica que afete a
albumina sérica irá afetar a concentração total de cálcio, levando a um resultado impreciso. Isto
também será afetado pelo equilíbrio ácido-básico, sem comprometer o nível total de cálcio.

Após a coleta de uma amostra de sangue inicial, pode-se controlar as convulsões com a
administração parenteral de gluconato de cálcio a 10%, 0,5-2,0 mL/kg (50-200 mg/kg de cálcio),
preferencialmente por via intravenosa e com administração lenta. Isto possibilita a confirmação do
diagnóstico de forma retrospectiva e facilita o monitoramento subsequente de quaisquer
modificações e suplementações dietéticas. O uso de diazepam (0,6-1,5 mg/kg i.m.) ajudará no
controle das convulsões ( Coles 1996a, Jenkins 1997b). A hidratação deve ser mantida e não se deve
utilizar corticosteroide nestes pacientes. O paciente deve receber uma dieta apropriada com
suplementação de cálcio e vitamina D3 (Quadro 6.1). A exposiçãoàluz UV concentrada também tem
um efeito significativo no metabolismo de cálcio nestas espécies. Em papagaios-cinza-africanos,
alimentados com dieta peletizada ouàbase de sementes, verificou-se um aumento significante na
concentração plasmática de cálcio ionizado em ambos os grupos, independentemente do conteúdo de
cálcio e vitamina D3 destas dietas, além de um aumento significante da concentração plasmática de
25-hidroxicolecalciferol somente no grupo alimentado com sementes (Stanford 2006).

Parada cardiopulmonar

O prognóstico que se segueàparada cardíaca e respiratória varia de acordo com a causa. Quando a
parada é causada por uma overdose anestésica com isoflurano ou por doença aguda (p. ex., obstrução



traqueal aguda), o paciente geralmente responde bemàreanimação cardiopulmonar (RCP), porém
aqueles que sofreram uma parada durante uma enfermidade crônica raramente respondem (Rupley
1997).

As regras básicas de reanimação de aves são as mesmas aplicadas em mamíferos. A maioria
das aves pode ser intubada com facilidade. Pode ser necessário um espéculo para manter o bico
aberto se o animal despertar. Caso seja encontrada uma obstrução das vias aéreas superiores
evidente ou haja danos na traqueia, deve-se realizar a intubação dos sacos aéreos (veja adiante).
Deve ser empregado um circuito aberto de anestesia, para fornecer oxigênio a 100%. O sistema de
anestesia deve ser planejado para permitir ao operador um bom controle da ventilação com pressão
positiva (taxa de uma a cada 4-5 segundos). Deve-se tomar cuidado para não superinflar a ave, uma
vez que pode ocorrer ruptura dos sacos aéreos. A assistência respiratória via boca do operador no
tubo endotraqueal não é aconselhável devido ao potencial zoonótico de algumas doenças aviárias (p.
ex., Campilobacter, psitacose, tuberculose). Se necessário, pode-se tentar a respiração
unidirecional, aumentando-se o fluxo de ar através da traqueia e permitindo que o gás saia através de
um tubo respiratório colocado nos sacos aéreos, ou vice-versa (Fig. 6.21).

Fig. 6.21  Um tubo respiratório de sacos aéreos (A) pode ser colocado caso a traqueia esteja
comprometida ou quando uma cirurgia oral é realizada. (B) Tubos respiratórios de sacos aéreos
disponíveis comercialmente são fáceis de usar. (C) Tubos respiratórios comerciais (D) e
endotraqueais modificados podem ser colocados para respiração pelos sacos aéreos.



Durante a respiração assistida, pode-se realizar auscultação cardíaca e pulmonar. Se o tempo
permitir, pode-se fazer um eletrocardiograma. Todavia, é difícil fazer medições em pacientes
pequenos ou em movimentação. Em casos críticos, deve-se realizar o acesso rápido ao sistema
circulatório (veja “Fluidoterapia”). Caso não haja batimentos cardíacos ou pulsação periférica,
deve-se iniciar compressões firmes e rápidas no esterno, ventilação contínua e administração de
adrenalina (epinefrina) (0,5-1,0 mg/kg i.m., i.v., i.o.) e atropina (0,5 mg/kg i.m., s.c., i.v., i.o., i.t.).
Adrenalina e atropina podem ser administradas por via intravenosa, seguidas de bolus de solução
salina ou água estéril para estimular o transporte das drogas até o coração. A administração
intratraqueal, através da parede traqueal para o lúmen, é geralmente a via mais fácil em aves com
parada (Rupley 1997). Também são usados doxapram (20 mg/kg i.m., i.v., i.o., ou gotejado na língua)
e bicarbonato de sódio (5 mmol/kg i.v., i.o., uma única vez) nas aves nas situações de reanimação
cardiopulmonar (Apêndice 6.10) (Carpenter 2005). Embora a compressão direta pareça não exercer
efeitos no coração propriamente dito, é possível provocar mudanças na pressão e no débito cardíaco
alternando-se as pressões intrapulmonar e abdominal (Loudis & Sutherland-Smith 1994).

Doença respiratória

A maioria dos pacientes aviários críticos apresenta doença respiratória, resultando em angústia
respiratória aguda (ARA). A intervenção reanimatória é necessária geralmente antes da diagnose
agressiva para minimizar o estresse (Lichtenberger 2006). Após a administração de oxigênio
(máscara ou gaiola) ou estabelecimento de via aérea com ventilação adequada, o trato respiratório
da ave deve ser avaliado (Jenkins 1997b). É importante fazer a distinção entre doenças das vias
superiores, pulmonares e de sacos aéreos.

O diagnóstico diferencial inclui (Lichtenberger 2006):
1. As causas de doenças das vias aéreas superiores incluem obstrução por corpo estranho (p. ex.,
sementes em calopsitas), massa, granuloma fúngico (Aspergillus) ou granulomas orofaríngeos.
2. As causas de doenças parenquimais incluem edema pulmonar cardiogênico, inalação de fumaça,
pneumonia, espécies de Aspergillus e Chlamydophila, bactérias Gram-negativas, poxvírus etc.
3. As causas de doença no espaço celômico incluem doença cardíaca, hipovolemia, doença hepática,
ovoperitonite, organomegalia.
4. As doenças das vias aéreas menores incluem irritantes respiratórios inalantes como fumaça,
toxicidade por Teflon®, aerossóis e velas.

É necessário um exame oral aprofundado para certificar que a cavidade oral e a laringe estão
livres de debris, abscessos e outras descargas. A frequência e o padrão da respiração, assim como a
postura do paciente e as características da respiração (oscilação da cauda etc.), podem auxiliar na
diferenciação. A auscultação de muitas áreas também pode ajudar; a cabeça e o pescoço devem ser
auscultados, assim como a traqueia. Os sons pulmonares podem ser mais bem escutados na face
dorsal do corpo, abaixo da asa. O posicionamento do estetoscópio na região abdominal pode auxiliar
na localização de doenças nos sacos aéreos.

Pode ser difícil diferenciar doenças pulmonares de doenças traqueais e de sacos aéreos. Se a



condição do paciente permitir, auscultação e exames radiológicos podem ser úteis na localização da
doença. A laparoscopia é um procedimento útil para a realização de exames de cultura e biópsia nas
doenças respiratórias. Como mencionado anteriormente, oxigênio e umidade são fatores importantes.
As estratégias terapêuticas para enfermidades respiratórias relacionadas ao parênquima ou a um
histórico de regurgitação ou vômito incluem o tratamento sistêmico e/ou terapia através de aerossol
(nebulização) com broncodilatadores e antibióticos. Quando há suspeita de edema cardiogênico,
administra-se furosemida (2-4 mg/kg i.v.) e pomada de nitroglicerina na língua, deixando que o
animal se estabilize antes da realização de outros procedimentos diagnósticos (Lichtenberger 2006).

Sonda respiratória em saco aéreo

A fisiologia da respiração das aves é complexa, e a anatomia respiratória única das aves nos
permitiu tratar as enfermidades das vias aéreas com métodos também únicos. A colocação de uma
sonda respiratória em sacos aéreos é extremamente útil nas cirurgias e no tratamento das
obstruções das vias aéreas superiores. É muito importante ter o diagnóstico definitivo de obstrução
das vias aéreas superiores, já que a doença pulmonar parenquimatosa pode se parecer com uma
obstrução de via aérea, e a canulação de sacos aéreos tem pouco efeito sobre a doença
parenquimatosa.

O procedimento pode ser realizado com o animal consciente, porém a anestesia é altamente
recomendável caso o tempo permita (Fig. 6.21).

O paciente é colocado em decúbito lateral direito e a sonda é geralmente inserida no saco aéreo
abdominal esquerdo ou no saco torácico caudal devido ao tamanho relativamente grande destes
(Jenkins 1997a). Removem-se as penas do joelho até a cloaca e da linha média ventral até o ísquio.
A perna livre é suavemente esticada cranialmente (Loudis & Sutherland-Smith 1994) ou flexionada e
abduzida para expor a última costela (Harris 1997). Após a limpeza e assepsia da pele, é feita uma
pequena incisão caudal ao músculo esticado, a meio caminho abaixo da coxa. Utilizando uma pinça
hemostática estéril, a dissecção romba é direcionada medialmente e cranialmente na direção do
celoma. A sonda respiratória pode ser instalada no interior do saco aéreo torácico caudal,
dorsalmente ao bordo caudal do músculo peitoral. A sonda respiratória pode ser elaborada a partir
de uma sonda de borracha vermelha. Para facilitar a fixação pode-se utilizar uma fita adesiva presa
como uma borboleta ou uma tira de bandagem elástica (Elastikon®). Pequenos tubos endotraqueais
com cuff (3 mm de diâmetro interno) podem ser ajustados (Harris 1997). O tubo é guiado suavemente
através da incisão e neste momento o fluxo de ar deve ser sentido e ouvido A desobstrução pode ser
testada segurando-se uma lâmina de microscopia na abertura do tubo para verificar o embaçamento
causado pela respiração (Harris 1997). Se o tubo for inserido muito profundamente, pode pressionar
o pulmão ou órgãos abdominais. O tubo é ancoradoàpele por suturas pequenas não absorvíveis
(Loudis & Sutherland-Smith 1994).

Caso seja utilizada anestesia inalatória, a sonda do saco aéreo deve ser acoplada ao circuito
para que a ave permaneça anestesiada. Deve-se prestar muita atençãoàtaxa de fluxo, pois podem
ocorrer danos dos pulmões e sacos aéreos caso a ave seja superinflada. Deve-se iniciar o fluxo de



oxigênio a 0,5-1,0 L/kg de peso corpóreo por minuto, devendo-se observar atentamente a respiração
do paciente e o aspecto do balão de insuflação do aparelho anestésico.

Embora estas cânulas possam permanecer nos sacos aéreos por mais de 7 dias, o clínico deve
estar ciente das complicações decorrentes deste procedimento, incluindo lesões a órgãos
abdominais, infecções bacterianas secundárias e oclusão inadvertida do tubo de respiração. Os
dispositivos normais de filtração das vias nasais estão ausentes, havendo portanto uma via direta
para o tecido pulmonar. A incubadora deve permanecer limpa e livre de fezes e debris. Durante a
respiração normal, grande parte das perdas hídricas é recuperada nas conchas nasais. Desta forma,
deve-se administrar um grande volume de fluidos de reposição enquanto a cânula estiver instalada.

Os músculos abdominais e a pele são fechados cirurgicamente após a remoção da cânula. Em
alguns casos, podem ser deixados para cicatrizar por segunda intenção.

Choque

Embora o choque não tenha sido bem definido em aves, muitas aves debilitadas em estado similar ao
choque são frequentemente vistas na clínica. O choque é definido como um estado em que,
independentemente da causa, a distribuição inadequada do fluxo sanguíneo sistêmico provoca a
diminuição do transporte de oxigênio e nutrientes aos tecidos (Hernandez & Aguilar 1994). O
choque pode ser classificado por etiologia em: hemorrágico, cardiogênico, traumático, séptico e
anafilático. Como o resultado final destes estados é o comprometimento circulatório, o choque é mais
convenientemente classificado de forma funcional, de acordo com seus efeitos hemodinâmicos, em
hipovolêmico, cardiogênico ou vasogênico.

O choque hipovolêmico é causado por uma diminuição do volume sanguíneo circulante por
hemorragia (hipovolemia absoluta), incluindo trauma, coagulopatia, sangramento gastrintestinal,
complicações cirúrgicas ou ruptura de neoplasia. Indiretamente, pode ser causado por desidratação
grave secundária a vômitos, diarreia ou poliúria, ou por perdas para o terceiro espaço, como a
cavidade celômica (hipovolemia relativa) (Lichtenberger 2005, 2006). Há evidências que sustentam
a afirmação de que aves toleram melhor a perda sanguínea do que mamíferos (Sturkie & Griminger
1986, Murray 1994, Lichtenberger 2005, 2006).

O choque cardiogênico resulta da função cardíaca debilitada e da diminuição do débito
cardíaco. Isto está frequentemente associadoàadministração de certas drogas e anestésicos.

O choque vasogênico é mais frequentemente associadoàsepse, endotoxemia e toxicose.
Independentemente da causa, o resultado final do choque é o comprometimento

circulatório, resultando em baixa perfusão tissular e desidratação intersticial. Isto pode ser
evidenciado como mostrado a seguir:
1. Perfusão. Os efeitos da perfusão são demonstrados no exame físico pelos parâmetros de perfusão,
que incluem coloração das membranas mucosas, tempo de preenchimento capilar, frequência
cardíaca em repouso e pressão sanguínea (Lichtenberger 2005, 2006). Tempo de preenchimento
capilar prolongado em uma ave fraca, deprimida e com um pulso periférico rápido e fraco (Murray
1994). O tempo de preenchimento normal para a veia basílica é inferior a 0,5 segundo (Quesenberry



& Hillyer 1994).
2. Desidratação. Os parâmetros clínicos avaliados na desidratação intersticial incluem umidade das
membranas mucosas, posicionamento do globo ocular e turgidez das pálpebras (Lichtenberger 2005,
2006). A estimativa do grau de desidratação é feita com base nos seguintes sinais clínicos e exames
sanguíneos de base: Ht, PT e contagem total de leucócitos (Apêndice 6.8). A camada
leucoplaquetária pode fornecer uma estimativa aproximada rápida da contagem total de leucócitos.
3. Acidose metabólica. A maneira mais prática de caracterizar a acidose metabólica em aves é a
mensuração do bicarbonato plasmático (Redig 1984). O valor “normal” de bicarbonato em aves é 20
mmol/L.
4. Altos valores de ácido úrico, comuns em pacientes gravemente doentes. A hiperuricemia decorre
da insuficiência renal ou do metabolismo acelerado dos tecidos.
5. Valores de glicose plasmática, que podem variar dependendo do caso.
6. Hipercalemia (causa comum de bradicardia e arritmias cardíacas) ou hipocalemia
associadaàhiponatremia (em casos de vômito abundante ou diarreia).

Os passos recomendados para o tratamento de aves em choque são apresentados no Apêndice
6.9. Como a hipotensão e a hipóxia são prejudiciais, a restituição do volume sanguíneo efetivo e da
pressão, assim como a melhorada oxigenação dos tecidos, são necessidades terapêuticas imediatas
no tratamento do choque.

Trauma

O clínico de aves pode encontrar uma variedade de manifestações clínicas associadas ao trauma em
seus pacientes. A compreensão das respostas fisiológicas ao trauma e dos meios terapêuticos
necessários para controlar mecanismos compensatórios inadequados tem importância crítica para o
manejo eficaz dos casos de trauma (Murray 1994). Assim como em todos os animais (inclusive
humanos), é importante iniciar o tratamento do paciente aviário dentro do período favorável
(“golden period”). Este é definido como o período de tempo após a lesão no qual a terapia
apropriada resultará no efeito mais satisfatório (Jenkins 1997b).

A prontidão hospitalar é fundamental no conceito de manejo do trauma. Todos os medicamentos,
suprimentos e equipamentos devem estar previamente preparados em uma área central, como a sala
de indução anestésica (Apêndice 6.10). Devem ser preparadas tabelas com as dosagens de
medicamentos para as espécies mais comumente encontradas, e estas devem estar prontamente
acessíveis. Tais tabelas devem conter volumes pré-calculados dos medicamentos a serem
administrados, inclusive fluidos, corticosteroides, diuréticos, analépticos e antibióticos. É importante
a preparação completa e efetiva do hospital e da equipe antes do aparecimento do caso de trauma
aviário para o tratamento do paciente nas primeiras horas após o ferimento.

No paciente com trauma, independentemente das condições apresentadas pela ave, é
extremamente importante a realização de um exame completo e detalhado (Murray 1994, Riggs &
Tully 2004). Antes de manipular a ave ferida, deve-se observar a atitude e a postura da mesma.
Lesões no esqueleto apendicular são mais rapidamente identificadas com a ave em sua gaiola ou em



estação sobre a mesa de exame. A técnica de exame e sua ordem exata dependem da preferência do
clínico, mas este não deve negligenciar um exame oftalmológico completo. Casos suspeitos de
traumatismo craniano devem ser submetidos a um exame neurológico cuidadoso (Bennett 1994,
Williams 1994). O diagnóstico do choque é geralmente difícil. Evidências clínicas de choque exigem
tratamento imediato e agressivo (Apêndice 6.9). Embora o clínico seja estimulado a realizar exame
completo e detalhado de todos os casos de trauma recebidos, tal exame deve, obviamente, ser
realizado dentro dos limites do paciente. Adicionalmente, os clínicos devem estar atentos para a
possibilidade de enfermidade prévia ao trauma nestes pacientes (Murray 1994, Ritzman 2004).

Controle da hemorragia

Uma das primeiras prioridades no manejo terapêutico do paciente com trauma é o controle da
hemorragia (Murray 1994):
1. Danos às penas em desenvolvimento podem resultar em hemorragia ativa. Deve-se remover a
pena, com o cuidado de segurar a pele ao redor e aplicar pressão direta. Caso a hemorragia persista,
deve-se aplicar cola cirúrgica (Superglue®) criteriosamente na porção distal do folículo. A
cauterização química ou elétrica não deve ser utilizada, pois pode causar dano permanente ao
folículo.
2. Hemorragias em estruturas córneas, como bicos e garras, são tipicamente controladas com
cauterização química com cloreto férrico, subsulfato férrico, nitrato de prata, talco, pós anti-
hemorrágicos ou até mesmo farinha. Também pode ser realizada radiocirurgia (Coles 1996a).
3. Para ferimentos hemorrágicos em tecidos moles, a compressão direta é o tratamento de escolha.
Em casos refratários pode ser necessário o emprego de radiocirurgia bipolar em vasos individuais
ou uso de cola para tecidos. Deve-se evitar o uso de agentes químicos cauterizantes, que podem
causar extensa necrose tissular local e subsequente reação inflamatória.

A quantificação do grau de perda sanguínea pode ser muito difícil. De modo geral, a ave pode
facilmente tolerar uma perda de 30% de seu volume sanguíneo, o que equivale aproximadamente a
2% de seu peso corpóreo. Como resultado do rápido movimento do fluido intersticial para o
compartimento vascular, o Ht (hematócrito) tende a não estabilizar por 24 horas (Quesenberry &
Hillyer 1994). Por esta razão, este parâmetro não deve ser utilizado para o diagnóstico ou
prognóstico até 24-48 horas após a perda sanguínea.

Em casos de perda sanguínea grave, podem ser necessárias transfusões de sangue, homólogas ou
heterólogas. Todavia, as aves geralmente se beneficiam mais da expansão de volume realizada com
fluidoterapia (Apêndices 6.5, 6.9 e 6.11). A administração de fluido diretamente na rede vascular por
via intravenosa ou intraóssea é de especial importância (Lichtenberger 2006). As vias oral e
subcutânea apresentam utilidade limitada no paciente com trauma (Murray 1994). Nos casos de
comprometimento respiratório, a contenção física deve ser limitada e o oxigênio administrado
durante a manipulação.

O paciente com trauma deve ser abrigado em ambiente aquecido e calmo dentro das instalações
veterinárias. Os antimicrobianos podem ser indicados no caso de feridas infectadas ou quando o



clínico prevê uma imunossupressão secundária resultante do estresse associadoàhospitalização
prolongada.

Perda sanguínea

O volume sanguíneo (células e plasma) das aves varia de 4,5% do peso corpóreo em avestruzes a
9,2% em pombos (Jenkins 1997b). Em respostaàperda de sangue, a vasoconstrição arteriolar
induzida pelos barorreceptores e catecolaminas tende a manter a pressão sanguínea normal e a
perfusão adequada nos órgãos vitais, sendo este processo auxiliado pelo movimento dos fluidos
intersticiais para o interior dos vasos. A eficiência destes processos torna as aves substancialmente
mais tolerantesàperda sanguínea do que os mamíferos (Murray 1994, Lichtenberger 2006).

Estresse

O traumatismo é obviamente muito estressante para a ave. Este estresse resulta na liberação de
catecolaminas (noradrenalina e dopamina). Existem diferenças documentadas entre aves e mamíferos
quanto às suas respostas às catecolaminas. Entretanto, a liberação de catecolaminas tem muitos
efeitos profundos, todos direcionadosàpreservação do paciente. Estes incluem:
1. Aceleração dos batimentos cardíacos e vasoconstrição arteriolar periférica para manter a perfusão
adequada do coração, cérebro e pulmões.
2. Efeito hiperglicêmico – por esta razão, a maioria das aves que sofreram traumatismos apresentará
níveis normais a elevados de glicose sanguínea, aliviando a necessidade de administração
suplementar de glicose (Quesenberry & Hillyer 1994).
3. Aumento do limiar de dor, o que pode causar complicações em lesões relativamente simples
durante o esforço associadoàreação de “lutar ou voar”.

Dor e analgesia

A dor é quase que certamente uma resposta fisiológica ao trauma. Infelizmente, a natureza
tipicamente impassível da maioria dos pacientes aviários impede a identificação clínica da dor
ou angústia, senão em todas, ao menos na maior parte das lesões graves. Consequentemente, a
questão não é se a ave sente dor, mas se a sua respostaàdor é identificada pelos humanos (Paul-
Murphy & Ludders 2001). Exceto pelos efeitos das catecolaminas sobre o limiar da dor já
mencionados, a maioria das mudanças relacionadasàdor está provavelmente associadaàrecuperação
eàreabilitação da lesão traumática. Durante a fase de recuperação, a dor pode impedir o consumo
normal de água e alimentos. Adicionalmente, a dor pode impedir o funcionamento normal das regiões
lesionadas atrasando, portanto, a recuperação e a restituição da função normal.

A maioria das drogas analgésicas e suas dosagens foram extrapoladas de espécies não aviárias,
embora o número de estudos sobre o assunto esteja aumentando. Existem dois grupos importantes:

1. Opioides

• O tartarato de butorfanol, um opioide, em dose de 1-3 mg/kg i.m., mostrou-se muito promissor



clinicamente (Paul-Murphy & Ludders 2001). Outros autores recomendam a dose de 0,5-2 mg/kg i.m.
(Jenkins 1997b). Tem pouco efeito sobre a função cardiovascular de periquitos-australianos, embora
possa provocar déficits motores leves.
• Cloridrato de buprenorfina, também um opioide, foi considerado ineficaz a uma dose de 0,1-0,5
mg/kg i.m. (Paul-Murphy 1997, Paul-Murphy & Ludders 2001, van Engelen et al. 2005). Um estudo
mostrou um bom efeito analgésico a uma dose igual a 0,5 mg/kg quatro vezes ao dia em pombos
(Gaggermeier et al. 2000).

2. Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs)

• Fenilbutazona v.o. 20 mg/kg três vezes ao dia em aves de rapina e 3,5-7,0 mg/kg em psitacídeos.
• Ácido acetilsalicílico v.o. 5,0 mg/kg três vezes ao dia e 325 mg por 250 mL de água de bebida.
Trocar a água três vezes ao dia. Esta droga altera o sabor e o cheiro da água, podendo não ser bem
aceita.
• A flunixina meglumina parece ser segura a uma dose de 1-5 (10) mg/kg i.m. (Jenkins 1997b), no
entanto, neste ponto os efeitos analgésicos são incertos. A flunixina pode provocar regurgitação após
a administração. A dose recomendada é de 1,0 mg/kg uma vez ao dia. A hidratação é essencial.
Utilizar somente por curtos períodos, pois é potencialmente nefrotóxica (Paul-Murphy & Ludders
2001).
• Ibuprofeno v.o. em dose de 5-10 mg/kg duas a três vezes ao dia. Em aves pequenas utilizar
suspensão pediátrica.
• Cetoprofeno i.m. ou s.c. 2,0 mg/kg de uma a três vezes ao dia.
• Carprofeno v.o. 2,0-4,0 mg/kg duas a três vezes ao dia. Algumas vezes é necessária uma dose maior
por via oral.
• Piroxicam v.o. 0,5 mg/kg é utilizado na osteoartrite crônica.
• Meloxicam v.o. 0,1-0,5 mg/kg uma vez ao dia (Wilson et al. 2004).

Lesões traumáticas comumente encontradas

Lesões no bico

Lesões no bico são geralmente provocadas como resultado da interação agressiva entre aves. Os
objetivos primários do reparo são restituir a função e a aparência normais do bico, proteger e
preservar as partes moles e estruturas osteoides adjacentes presentes tanto na rinoteca quanto na
gnatoteca. Para isso, o clínico deve estar familiarizado com a anatomia normal e os padrões de
crescimento do bico das espécies envolvidas.

Durante o exame inicial de um bico traumatizado deve-se determinar a extensão e a gravidade
da lesão, assim como os efeitos sobre a função das diversas articulações entre o bico e o crânio (Fig.
6.22). O tempo da lesão é importante, pois ferimentos mais antigos provavelmente estão
contaminados. Em hipótese alguma se deve reparar definitivamente uma lesão traumática do bico que
esteja infectada (Murray 1994). Após o exame e a estabilização do paciente, o reparo do bico pode



ser iniciado. O emprego criterioso de anestesia geral é indicado na maior parte dos casos, utilizando-
se uma sonda respiratória em sacos aéreos para facilitar o processo de reparo. Máscaras faciais
volumosas e tubos endotraqueais são difíceis de lidar no campo operatório. Devem-se aplicar
tratamentos básicos de ferimentos, limpando e debridando a ferida. Em ferimentos muito infectados,
deve-se permitir a cicatrização por segunda intenção antes da aplicação de um adesivo
semipermanente de cianoacrilato.

Fig. 6.22  (A) A anatomia do bico da ave é complexa. Quando o bico é lesionado, é necessária a
compreensão dessa anatomia para o desenvolvimento de um plano de tratamento apropriado. Lesões
no bico podem ocorrer devido a trauma (B) ou doença (C).



Uma bandagem debridante “wet-to-dry”* modificada mostrou-se benéfica em lesões de bico
infectadas. Deve-se lavar suavemente a ferida com solução salina estéril e cobrir o defeito com uma
compressa de gaze estéril de tamanho apropriado. Após o umedecimento com solução salina ou
clorexidina diluída a 0,05%, deve-se cobrir a ferida com um curativo semioclusivo (Tegaderm®,
3M), que deve ser trocado a cada 12-24 horas conforme indicado pela exsudação e pelos debris que
aderemàgaze.

O uso de antibióticos sistêmicos é indicado para proteger a rede vascular circundante e a derme
de infecções bacterianas. Os ferimentos tratados desta maneira tendem a granular rapidamente,
permitindo o tratamento definitivo com adesivo de cianoacrilato (Murray 1994). Devem-se seguir as
instruções do fabricante para aplicação do adesivo de cianoacrilato.

Se não sofrerem avulsão, as lesões no bico podem ser curadas, com retornoàfunção normal.
Durante o período de reabilitação, as aves devem ser monitoradas atentamente para garantir a
ingestão calórica adequada.

Lacerações

O tratamento das lacerações depende do local e do tempo da lesão. Assim como em todos os
animais, não se devem fechar ferimentos contaminados até que a infecção tenha sido tratada. O
debridamento cirúrgico radical não é praticável na maioria dos ferimentos das aves. Na maior parte
dos casos, o uso de uma série de bandagens debridantes do tipo “wet-to-dry”, conforme descrito
anteriormente, facilita a formação de tecido de granulação. Pode-se então deixar que as feridas
cicatrizem por segunda intenção, ou então realizar o fechamento primário tardio. No entanto, quando
a laceração provoca a exposição de estruturas vitais, pode ser necessária uma abordagem
excepcional. Se possível, deve-se rapidamente realizar o fechamento da ferida, para proteger
vísceras, grandes vasos, tendões e articulações. Caso o fechamento primário seja impraticável,
devem ser empregadas técnicas de bandagem que previnam o dessecamento e a infecção dos tecidos
(Murray 1994).

A escolha do tipo de sutura fica geralmente a critério do clínico. Surpreendentemente, a maior
parte das aves é muito tolerante às suturas cutâneas e, em geral, não há necessidade do uso de
dispositivos de contenção.

Deve ser considerada como emergência qualquer lesão ou suspeita de lesão decorrente da
interação entre uma ave e um cão ou gato. Estes predadores são capazes não somente de
provocar esmagamentos e lesões internas graves, como também contaminar as feridas pela
presença de Pasteurella multocida na cavidade oral. A utilização de beta-lactâmicos é sempre
indicada, devendo continuar por 14 dias após o ferimento.

Contusões

Contusões musculares graves são comuns após colisões com muros ou janelas. Tais lesões podem
resultar em danos esqueléticos, viscerais e ao sistema nervoso central (SNC). Os animais afetados
devem ser tratados da mesma forma que aqueles que sofreram perda sanguínea – p. ex., fluidos,



aquecimento e, potencialmente, corticosteroides.
Outra contusão frequente em clínica aviária é aquela provocada pela ave durante um “ataque de

pânico” dentro de sua gaiola. As extremidades afetadas tornam-se aumentadas de volume, doloridas
e contêm volume variável de sangue subcutâneo. Após a realização das medidas de suporte
apropriadas, deve-se atentar para a proteção da pele e tecidos moles das asas. Deve ser feita uma
bandagem semioclusiva e autoaderente em forma de sanduíche, com a asa entre duas camadas de
material. Os curativos devem ser trocados diariamente durante 5-7 dias, e depois conforme
necessário.

Fraturas do esqueleto apendicular

Aves que apresentam fraturas tanto dos membros torácicos como pélvicos devem receber tratamento
apropriado de maneira oportuna. Diversas considerações no manejo de fraturas devem ser
discutidas:
1. Ossos fraturados podem, potencialmente, resultar em perda sanguínea significante nos tecidos
moles adjacentes. Desta forma, indica-se a reposição hídrica para auxiliar na manutenção do volume
sanguíneo circulatório.
2. A maior parte do esqueleto apendicular apresenta pouca quantidade de tecidos moles de
sustentação regional, o que predispõe o paciente aviário ao desenvolvimento de fraturas expostas.
Muitas fraturas inicialmente fechadas sofrem complicações devidoàpenetração do osso através da
pele durante movimentos inapropriados das aves, os quais podem ocorrer também devidoàansiedade.
3. A falta de sustentação extensiva por tecidos moles resulta em uma relação anatômica muito
próxima entre os fragmentos da fratura e as artérias, veias e os nervos regionais. A preservação
destas estruturas tem importância crítica para a recuperação final do paciente fraturado.

Visandoàprevenção das complicações mencionadas e também da dor associada ao movimento
dos fragmentos da fratura, pode ser necessária alguma forma de imobilização externa temporária.
Esta deve ser aplicada o mais cedo possível e mantida até que possam ser realizadas radiografias e
uma avaliação adequada. No entanto, é frequentemente mais sensato não fazer nada neste estágio,
exceto se uma asa estiver sendo arrastada de forma grave. Neste caso, pode-se realizar uma
bandagem em forma de “oito” com Vetrap® ou material similar (Coles 1996b).

Assim como em qualquer paciente com trauma, os cuidados de suporte devem incluir um
ambiente hospitalar apropriado e a administração de fluidos e medicamentos. Se a fluidoterapia
intraóssea for necessária, não se deve introduzir cateteres no osso fraturado nem no membro
contralateral.

As técnicas ortopédicas requerem destreza, prática e experiência. Por este motivo, após a
imobilização externa temporária e a estabilização até o ponto de tolerância da intervenção
ortopédica deve-se consultar um cirurgião ortopedista ou estudar a literatura específica (Degernes
1994, Coles 1996b, Bennett 1997, Rupley 1997, Harcourt-Brown 2005). Independentemente do tipo
de fixação ou tala utilizado, o membro afetado requer atento monitoramento. As bandagens podem ter
de ser trocadas dentro de 48 horas, pois tendem a ficar frouxas conforme o edema local diminui.



Geralmente, a analgesia não é recomendada nos casos de fraturas porque a eliminação da dor,
associada ao uso excessivo do membro afetado, predispõe o membro a um estresse adicional e lesão
subsequente (Murray 1994).

Traumatismo cranioencefálico

O traumatismo cranioencefálico é comum. Colisões com janelas, ventiladores de teto, muros e
espelhos são os incidentes mais comuns que resultam em traumatismo craniano significante. As
aves afetadas ficam tipicamente deprimidas, pode haver hemorragias e evidências clínicas de trauma
no SNC. Estas aves devem receber tratamento agressivo para prevenir danos irreversíveis. Devem
ser mantidas relativamente frias (para o protocolo de tratamento, veja Apêndice 6.11). Lesões de
longa duração ou aquelas que não respondem dentro de 48 horas apresentam prognóstico
desfavorável, e as deficiências neurológicas podem ser permanentes (Murray 1994).

Queimaduras

A maioria das queimaduras decorre do contato com líquidos quentes, tais como água ou óleo de
cozinha, fórmulas alimentícias aquecidas fornecidas para filhotes ou causas elétricas, como
bicamento de fios elétricos (Jenkins 1997b). As queimaduras podem ser classificadas de acordo com
a sua gravidade em superficiais, de espessura parcial ou de espessura total

Pode haver exposiçãoàfumaça em situações onde esta acompanhou a queimadura, especialmente
em espaços fechados ou envolvendo materiais capazes de produzirem vapores tóxicos (óleo,
Teflon®).

Se mais de 50% da superfície corpórea estiverem afetados por queimaduras de espessura
parcial ou total, o prognóstico é grave e o cliente pode considerar a eutanásia.

Aves com queimaduras graves ou extensas necessitam de tratamento de emergência. Aves
dispneicas geralmente apresentam edema de laringe e acúmulo de secreções das vias aéreas
superiores, podendo se beneficiar da colocação de uma sonda em sacos aéreos e administração
de oxigênio. Outros tratamentos incluem cateter intraósseo e tratamento do choque. Em aves com
queimaduras graves, deve-se iniciar antibióticos bactericidas sistêmicos para evitar sepse. A função
renal deve ser monitorada pela quantidade das excretas e pelo volume de urina, concentração de
ácido úrico e eletrólitos séricos. Fluidos e diuréticos (furosemida 2-4 mg/kg) devem ser continuados
e, em animais que apresentam dor, é indicado o uso de analgésicos. As queimaduras devem ser
delicadamente limpas, debridadas diariamente e tratadas com curativos contendo antibióticos
solúveis em água. Este procedimento pode ser muito doloroso, e deve ser feito sob anestesia geral.

As complicações mais comuns são colapso circulatório, oligúria, falência renal (mais provável
de ocorrer dentro das primeiras 24-48 horas) e sepse (nas aves que sobrevivemàlesão inicial).

Queimaduras no papo de aves jovens e queimaduras químicas em aves adultas são
similares às outras queimaduras (Fig. 6.23). Muitas queimaduras de espessura parcial resultam na
formação de uma escara que mais tarde se abrirá para formar uma fístula. Tais fístulas devem ser
cirurgicamente fechadas assim que a condição do paciente permitir.



Fig. 6.23  Queimadura térmica no papo causada por fórmula para alimentação superaquecida.
Queimaduras térmicas no papo são apresentações comuns em uma clínica veterinária de aves.

Corpos estranhos no trato digestório superior

Proprietários são notoriamente descuidados com relação aos objetos com que deixam seus animais
brincarem. Grandes psitaciformes podem bicar e triturar madeira, metais (especialmente alumínio) e
ossos (principalmente ossos de frango). Também podem brincar com fios de algodão ou lã presos a
agulhas e com grandes plantas cactáceas. Em aves aquáticas é possível encontrar linhas e/ou anzóis
enganchados no esôfago. Corpos estranhos podem se alojar na língua, esôfago ou papo. Deve-se
tomar o cuidado adequado com sondas de alimentação de metal ou de plástico, pois de outra forma
elas podem ser perdidas, descendo pelo canal alimentar superior.

Em muitos casos, o tipo de corpo estranho ingerido pelo animal é conhecido. A ave pode
apresentar-se tentando regurgitar o objeto irritante, que por vezes pode ser palpado no esôfago ou
papo, ou então ser demonstrado no exame radiográfico.

Em alguns casos, como, por exemplo, em que um cateter de metal ou plástico tenha sido
engolido, o corpo estranho pode ser delicadamente “ordenhado” para fora do esôfago com o animal
consciente. Todavia, a remoção com pinça após anestesia geral ou narcose profunda é mais fácil. Em
alguns casos, pode ser necessária a realização de ingluviotomia (cirurgia do papo). Caso o corpo
estranho já esteja presente por algum tempo, pode ocorrer ulceração de papo e formação de fístula
(Coles 1996a).



Alta e acompanhamento
Antes de o paciente receber alta do hospital, o cliente deve ser instruído sobre como administrar a
medicação e fornecer os cuidados recomendados, incluindo medidas para manter a ave aquecida a
caminho de casa. É geralmente aconselhável que as instruções escritas sobre os cuidados
domiciliares, a conta do hospital e o agendamento de retorno sejam discutidos antes de entregar o
animal ao cliente, para evitar que o cliente se distraia com a ave (Johnson-Delaney 1994).

A manutenção de um bom canal de comunicação com o cliente é muito importante, pois o
estado do paciente pode mudar rapidamente. O cliente deve ser informado sobre a evolução
imprevisível do paciente aviário crítico. Telefonar para o cliente no dia seguinteàalta permite ao
veterinário avaliar as condições do paciente e dá ao cliente a oportunidade de fazer perguntas.

Em viveiros e criadouros, o diagnóstico de muitas doenças aviárias deve ser feito rapidamente.
A melhor abordagem diagnóstica é geralmente por exame post-mortem e histopatologia. A citologia
de órgãos pode frequentemente guiar o clínico na direção certa.
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Apêndice 6.1 Lista de checagem dos cuidados de suporte
empregados na medicina de aves de companhia (segundo
Carpenter 2005)
Devidoàfrequente dificuldade de estabelecer um diagnóstico acurado, o tratamento de suporte e o de
estabilização são componentes essenciais na medicina de aves de companhia. Os cuidados de suporte
incluem:
1. Minimizar a manipulação e outros estressantes.
2. Hospitalização
    a. Os pacientes devem ser colocados num local aquecido, silencioso, em ambiente bem ventilado

com o mínimo de perturbações
    b. O aquecimento deve ser suplementado (30°C-32°C), pois as aves debilitadas estão geralmente

hipotérmicas.
3. Administração de fluidoterapia (Apêndices 6.5 e 6.6).
4. Uso de corticosteroides (com cuidado, devido a seus efeitos imunossupressores etc.) em casos de:
    a. Choque e má perfusão vascular
    b. Estresse extremo
    c. Trauma de SNC
    d. Determinadas toxemias e intoxicações.
5. Terapia vitamínica
    a. Vitaminas múltiplas (incluindo vitamina A) conforme a necessidade
    b. Complexo B em determinados casos de lesão, anorexia, caquexia, desordens de SNC e perda

sanguínea.
6. Uso de antibióticos e/ou antimicóticos para controlar infecções primárias e para aves feridas ou
debilitadas em que infecções secundárias podem ocorrer (utilizar esfregaços fecais corados para
avaliação).
7. Ferro dextrano (6% ferro dextrano 20 mL/kg i.m.) (Redig 1984)
    a. Em casos de deficiência de ferro ou após hemorragia
    b. Deve-se tomar cuidado com mainás, tucanos e araçaris, devidoàdoença do depósito de ferro.
8. Fotoperíodo normal (ou iluminação reduzida, se necessário).
9. Oxigênio (para dispneia, hipóxia ou pneumonia grave e aerossaculite).
10. Manutenção do peso corporal
    a. Se possível, as aves devem ser pesadas diariamente
    b. Deve ser oferecida uma variedade de alimentos favoritos; a dieta da ave não deve ser alterada

quando ela está doente.
11. Gavagem, quando necessária
    a. Em casos de desnutrição, anorexia, caquexia e desidratação



    b. Inicialmente, é recomendada uma fórmula rica em carboidratos
    c. Podem-se utilizar fórmulas altamente proteicas/calóricas para aumentar a massa corpórea

durante a recuperação.



Apêndice 6.2 Cálculo dos requerimentos de alimentação
enteral para aves (segundo Carpenter 2005)
Este Apêndice ajudará o médico no cálculo do requerimento calórico para aves (consulte o Apêndice
6.4 no tocante ao cálculo da taxa metabólica basal e requerimentos de manutenção; Apêndice 6.5 com
relação ao cálculo de fluidos; Apêndices 6.3 e 6.6 a respeito dos volumes máximos de fluido
sugeridos e da frequência da alimentação por gavagem).

Os valores calóricos para os três tipos de alimento são:

Proteína 4,29 kcal/g
Carboidrato 4,09 kcal/g
Gordura 9,29 kcal/g

Os animais são incapazes de utilizar completamente todas as calorias destes nutrientes, mas a
eficiência estimada está entre 80 e 90%, dependendo do tipo de nutriente. Soluções enterais
comercialmente disponíveis possuem uma alta digestibilidade, estimada em 95%. Alguns produtos
enterais disponíveis comercialmente estão listados a seguir. Cada produto possui níveis variáveis de
gordura, carboidratos, proteínas e água. Outras fontes alimentares podem ser utilizadas, desde que os
níveis nutricionais e a digestibilidade possam ser determinados. A seguir um exemplo do cálculo dos
requerimentos nutricionais baseados na TMB.

Exemplo

Um papagaio-de-finsch de 250 g encontra-se debilitado e não está se alimentando devido a uma
infecção bacteriana.

TMB (kcal/dia) = kM 0,75

REM (kcal/dia) = (1,5 × TMB)
Onde a constante k= kcal/kg/dia (não passeriformes = 78; passeriformes = 129; mamíferos

placentários = 70; marsupiais = 49; répteis a 37°C = 10) e M é a massa corporal expressa em kg.
Primeiramente calcular REM:

REM (kcal/dia) = (1,5) (78 kcal/kg/dia) (0,250 kg)0,75 = 41,4 kcal/dia
Um ajuste para sepse é feito multiplicando-se por 1,5 (ver TMB, Apêndice 6.4):

Sepse = 1,5 × REM = (1,5) (41,4 kcal/dia) = 62,1 kcal/dia



A fórmula comercial Isocal® HCN (2 kcal/mL) é selecionada como fonte nutricional:

Volume de Isocal® = (62,1 kcal/dia)/(2 kcal/mL) = 31 mL/dia
Um papagaio do gênero Amazona médio pode ser alimentado por sonda com um volume

correspondente a 2,5% do seu peso corpóreo, portanto:

Volume que pode ser administrado por sonda = (0,025) (250 g) = 6,25 mL
Assim, 31 mL/dia de Isocal® HCN podem ser administrados por sonda em um volume de 6,25

mL a cada 5 horas.
Entretanto, este volume pode precisar ser reduzido inicialmente, dependendo do grau de

debilitação da ave.
(Consulte o Apêndice 6.3 para obter os volumes sugeridos e as frequências de alimentação por

gavagem em aves anoréxicas.)

Valores nutricionais para determinados produtos (Kollias 1993)



Apêndice 6.3 Volumes iniciais a máximos propostos e
frequência de alimentaçãoa por sonda em aves
anoréxicas (segundo Carpenter 2005)

Espécies Volume (mL)b Frequência

Fringilídeo 0,1–0,5 q4h
Periquito-australiano 0,5–3,0 q6h
Agapórnis 1–3 q6h
Calopsita 1–8 q6h
Tiribas e periquitos de pequeno porte 3–12 q6h
Aratingas e periquitos de maior porte 7–24 q6h–q8h
Papagaio do gênero Amazona 5–35 q8h
Papagaio-do-congo 5–40 q8h
Cacatua 10–40 q8h–q12h
Arara 20–60 q8h–q12h

a  Ajustar volume e frequência conforme o papo acomodar volumes maiores.

b  Geralmente 3–5% do peso corpóreo.



Apêndice 6.4 Determinando a taxa metabólica basal dos
animais (segundo Carpenter 2005)
As informações seguintes são fornecidas para que as doses dos medicamentos possam ser ajustadas
alometricamente para as diferentes espécies e para auxiliar no cálculo das necessidades metabólicas
para os requerimentos nutricionais e fluidoterapia.

Taxa metabólica basal (TMB)

TMB difere entre as espécies.
A equação geral para calcular a TMB é (Sedgewick et al. 1990):

TMB = kM0,75

onde TMB = kcal/kg/dia, k = kcal/kg (não passeriformes = 78; passeriformes = 129; mamíferos
placentados = 70; marsupiais = 49; répteis a 37°C = 10) e M = massa corporal em kg.

Foram determinadas outras equações relativas ao ciclo diurno tanto para passeriformes quanto
para não passeriformes. Estes ciclos são denominados “fase de ativa” e “fase de repouso”.
Entretanto, os resultados são similares aos obtidos pela fórmula descrita.

Fase Passeriformes Não passeriformes

Fase ativa TMB = (140,7) M0,704 TMB = (91) M0,729

Fase de repouso TMB = (113,8) M0,726 TMB = (72) M0,734

Requerimento energético de manutenção (REM)

O requerimento energético de manutenção (REM) = (kcal/dia) = (1,5 × TMB). Em aves, o REM pode
ser ajustado conforme o estado de saúde como a seguir (Quesenberry & Hyller 1994):

Inatividade física 0,7–0,9 × REM
Inanição 0,5–0,7 × REM
Hipometabolismo 0,5–0,9 × REM
Cirurgia eletiva 1,0–1,2 × REM
Trauma moderado 1,0–1,2 × REM
Trauma grave 1,1–2,0 × REM
Crescimento 1,5–3,0 × REM
Sepse 1,2–1,5 × REM
Queimaduras 1,2–2,0 × REM
Lesões cefálicas 1,0–2,0 × REM



Apêndice 6.5 Recomendações para fluidoterapia em aves
(segundo Carpenter 2005)
1. Idealmente, ao avaliar um paciente para fluidoterapia os seguintes fatores devem ser considerados:
    • estado de hidratação
    • equilíbrio eletrolítico
    • equilíbrio ácido-base
    • valores hematológicos e bioquímicos
    • balanço calórico
2. Aquecer os fluidos a 38°C-39°C para ajudar a corrigir ou prevenir a hipotermia.
3. Ser cuidadoso ao administrar dextrose parenteralmente; dextrose a 5% é uma boa escolha para
desidratação simples. Entretanto, isto pode exacerbar os problemas de maneira significativa caso
seja utilizada concomitantemente com uma perda de eletrólitos significante.
4. Quando administrada oralmente, a dextrose é rapidamente absorvida do trato intestinal sem criar
um influxo de fluido para dentro do lúmen intestinal e desidratação secundária.
5. Pode-se diluir o cloreto de potássio nos fluidos para corrigir a depleção de potássio, com base na
análise de eletrólitos (0,1-0,3 mEq/kg).
6. Hetastarch a 10-15 mL/kg i.v. q8h, por até quatro tratamentos, ou dextrano, pode ser eficaz na
hipoproteinemia. Deve-se utilizar coloides sintéticos com cautela em pacientes com insuficiência
cardíaca congestiva ou insuficiência renal.

A nutrição parenteral total também deve ser considerada.

Manutenção e reposição de déficits

Determinar o déficit de fluido:

Déficit de fluido (mL) = peso corpóreo (g) × porcentagem de desidratação
Determinar a manutenção diária:

Manutenção diária = 50 mL (intervalo: 40-60 mL/kg/dia) em muitas espécies aviárias (os menores
passeriformes bebem 250-300 mL/kg diariamente).

Se possível, reponha 50% do déficit nas primeiras 12-24 h e o restante nas próximas 24-48 h;
alguns clínicos recomendam repor 20%-25% do déficit nas primeiras 4-6 h e o volume restante nas
24-72 h subsequentes. Caso o volume tenha sido perdido agudamente, a taxa de administração é
realizada em 6 horas, ou dividida em duas administrações durante 6 horas.

Exemplo

Um papagaio-de-finsch de 250g está com desidratação de 10%.



Peso 250 g
10% de desidratação 25 mL
Manutenção a 5% peso corporal/dia 12,5 mL

Requerimento de. uidos no primeiro dia = (manutenção + 0,5 do dé.cit)

 = (12,5 + 12,5)
= 25 mL/dia.

Requerimento de. uidos no segundo dia = (manutenção + 0,25 do dé.cit)

 = (12,5 6,25)
= 18,75 mL/dia.

Requerimento de. uidos no terceiro dia = (manutenção + 0,25 do dé.cit)

 = (12,5 1 6,25)
= 18,75 mL/dia.

Quantidade total de. uido administrado após três dias = 62,5 mL.  



Apêndice 6.6 Vias de administração e volumes máximos
de fluidos sugeridos que podem ser administrados a
psitacídeos (segundo Carpenter 2005)

Vias Volume máximo de fluido sugeridoa

Gavagem Administrar até 5 mL/100 g de ave b

 Deve-se utilizar volumes iniciais muito menores em pacientes criticamente doentes e anoréxicos (iniciar com metade
a um terço do volume estimado do papo)

 O volume do papo pode ser de até 10% do peso corpóreo em aves neonatas
bolus i.v.
ou i.o.

Administrar até 10 mL/kg (idealmente num período de
5–10 min)

Subcutâneo 50 mL/kgc,d

a  Recomenda-se a combinação das vias (v.o., s.c., i.o./i.v.) no caso de administração de grandes volumes de fluidos.

b  O volume do papo pode ser estimado como 5% do peso corpóreo.

c  Volumes de 10–15 mL/kg podem ser confortavelmente administrados por local de injeção subcutânea, contudo até 25 mL/kg por local podem ser administrados. A

superdistensão da área pode comprometer o suprimento sanguíneo da área e reduzir a absorção.

d  Pode-se utilizar hialuronidase (150 UI/L de fluido) para aumentar a taxa de absorção de fluidos na maioria das espécies.



Apêndice 6.7 Agentes para nebulização usados em aves
(segundo Carpenter 2005)

Agente Dose Espécie/Comentários
N-acetil-L-
cisteína 10–
20%

– Veja amicacina, aminofilina e gentamicina para combinações

 22 mg/mL de água estéril até dissipação
Maioria das espécies/Agente mucolítico; irritação traqueal e
broncoconstrição reflexa descritas em mamíferos; utilizar
broncodilatadores previamente em mamíferos

Sulfato de
amicacina

5–6 mg/mL de solução salina ou água estéril ×
15min q8–12h

Maioria das espécies/interromper tratamento em caso de
desenvolvimento de poliúria

 6 mg/mL de água estéril e 1 mL de
acetilcisteína (20%) até dissipação q8h Maioria das espécies

Aminofilina 3 mg/mL de solução salina ou água estéril × 15
min

Maioria das espécies/broncodilatador; doença alérgica
pulmonar; pode ser misturado com dexametasona,
aminoglicosídeos e acetilcisteína

Anfotericina B

0,1–1,0 mg/mL de água estéril × 15 min Aves de rapina/antifúngico
0,25 mg/mL de solução salina × 15 min q12 h Beija-flores/pouca eficácia; pode causar perda de peso
1 mg/mL de solução salina ou água estéril × 15
min q12h Maioria das espécies/antifúngico

7–10 mg/mL de solução salina Maioria das espécies

Carbenicilina 20 mg/ml de solução salina × 15 min q12h Psitacídeos/pneumonia por Pseudomonas; utilizar em
associação a aminoglicosídeos parenterais

Cefotaxima 10 mg/mL de solução salina × 10–30 min q6–
12h Maioria das espécies

Ceftriaxona

40 mg/mL em água estéril Aves domésticas/DFa

40 mg/mL em água estéril e DMSO Aves domésticas/DF; 1 ceftriaxona em 10 mL de água estéril
e 15 mL DMSO

200 mg/mL em água estéril e DMSO Aves domésticas/DF; 4 g de ceftriaxona em 10 mL de água
estéril e 10 mL DMSO

Cloranfenicol 13 mg/mL em solução salina Maioria das espécies/riscos à saúde humana

Clotrimazol
(1%)

10 mg/mL em propilenoglicol ou polietilenoglicol
× 30–45 min q24h × 3 dias, após 2 dias, repetir
caso necessário por até 4 meses

Tratamento de aspergilose para pacientes estáveis sem sinais
de angústia respiratória; pode ser tóxico para psitacídeos
nesta dose.

10 mg/mL em polietileno glicol (PEG 300) ×
30–60 min

Aves de rapina, psitacídeos/usado em combinação com
anfotericina B sistêmica, flucitosina e itraconazol

Hiclato de
doxiciclina 13 mg/mL em solução salina Psitacídeos

Enilconazol
10 mg/mL em água estéril M aioria das espécies/antifúngico
11 mg/mL em solução salina Falcões/aspergilose
0,2 mg/5 mL em solução salina q12h × 21 dias Maioria das espécies, incluindo aves de rapina e psitacídeos

Enrofloxacina 10 mg/mL em solução salina Maioria das espécies
Eritromicina 5–20 mg/mL em solução salina × 15 min q8h Maioria das espécies



Gentamicina
5 mg/mL em solução salina × 15 min q8h Maioria das espécies
3–6 mg/mL em solução salina ou água estéril e
1–2 mL de acetilcisteína (20%) × 20 min q8h Maioria das espécies incluindo grous

Lincospectina
250 mg/mL em água Maioria das espécies

250 mg de droga aerossolizada/m3 da câmara ×
15–30 min

Frangos/DF; antibiótico; concentrações terapêuticas no
sangue, pulmões e traqueia por até 24 horas

Miconazol Nebulizar 15 min q8h × 10 dias Aves de rapina/aspergilose
Oxitetraciclina 2 mg/mL × 60 min q4–6h Periquitos/DF

Piperacilina 10 mg/mL em solução salina × 10–30 min q6-
12h Maioria das espécies

Sulfato de
polimixina B 66000 UI/mL em solução salina Psitacídeos/mal absorvida no epitélio respiratório

Cloreto de
sódio  A viscosidade das secreções respiratórias pode ser reduzida

pela hidratação
Spectinomicina 13 mg/mL em solução salina Maioria das espécies

Água estéril  A viscosidade das secreções respiratórias pode ser reduzida
pela hidratação

Sulfadimetoxina 13 mg/mL em solução salina  
Tilosina 100 mg/mL em solução salina 10–60 min b.i.d.

a  Dados farmacológicos.



Apêndice 6.8 Interpretação das alterações no
hematócrito (Ht) em aves (segundo Hernandez &
Aguliar 1994)



Apêndice 6.9 Passos recomendados para o tratamento de
aves em choque (segundo Hernandez & Aguilar 1994 e
Lichtenberger 2005, 2006)
1. Diagnosticar presuntivamente o choque. Colocar a ave em uma incubadora aquecida (30°C-32°C)
com suplementação de oxigênio por duas a quatro horas. Deve-se controlar as hemorragias ativas
imediatamente. A maioria das aves se beneficia da administração de cristalóides aquecidos na dose
de 3 mL/100 g de peso corpóreo i.v., i.o. ou s.c. para o restauro da perfusão. Deve-se oferecer às
aves água e comida durante este período. Quando a ave parecer estável (alerta, responsiva) e puder
ser seguramente anestesiada através de uma máscara com o uso de isoflurano ou sevoflurano, pode-
se fazer o diagnóstico e o tratamento da hipovolemia e desidratação. Durante estes procedimentos,
deve-se utilizar um ECG e monitorar a pressão sanguínea com o uso do Doppler (Lichtenberber
2006).
2. Coletar uma amostra de sangue para avaliação de referência do hematócrito, proteínas totais e
bicarbonato. Registrar o peso. Pode-se adicionalmente realizar a determinação da glicemia. Outros
exames laboratoriais podem ser adiados.
3. Colocar, assim que possível, um cateter intraósseo ou intravenoso.
4. Calcular o grau de desidratação intersticial e necessidades hídricas (Apêndice 6.5).
5. Iniciar a administração da solução de Ringer lactato nas primeiras 12 horas, em bolus, utilizando
um volume correspondenteàmetade do déficit hídrico.
6. Administrar complexo vitamínico B (10 mg/kg de tiamina), esteroides (2-6 mg/kg i.m., i.v. a cada
12-24 h) ou anti-inflamatórios não esteroidais (cetoprofeno, flunixina e carprofeno 2 mg/kg) e ferro
dextrano (20 ml/kg 6% i.m.). Fornecer suporte de nutrição parenteral caso seja necessário.
7. Iniciar antibioticoterapia em caso de fraturas, feridas abertas, lesões em tecidos moles ou de
suspeita (citologia e esfregaço de fezes) de doença infecciosa (bacteriana).
8. Monitorar o Ht, PT, bicarbonato e débito urinário.
9. Obter um histórico completo e iniciar os testes diagnósticos.
10. Iniciar os fluidos de manutenção e a alimentação forçada (Apêndices 6.2, 6.3, 6.5, 6.6).
11. Monitorar o peso até que a ave seja capaz de alimentar-se sozinha.



Apêndice 6.10 Agentes usados na terapia de emergência
em aves (segundo Carpenter 2005)

Agente Dose Espécies/Comentários
Adrenalina
(1:1000) 0,5–1,0 mL/kg i.m., i.v., i.o., i.t RCP: bradicardia

Aminofilina
4 mg/kg v.o. q6–12h Pode ser administrada por via oral após resposta inicial
10 mg/kg i.v. q3h Utilizar para edema pulmonar

Atropina
0,2 mg/kg i.m., i.v., i.o. Bradicardia
0,5 mg/kg i.m., i.v., i.o., i.t. RCP

Bicarbonato de
sódio

1 mEq/kg q15–30 min a um máximo de
4 mEq/kg como dose total Acidose metabólica

5 mEq/kg i.v., i.o. uma única vez RCP
Dextrano 70 10–20 mg/kg Maioria das espécies/choque hipovolêmico

Dextrose (50%) 50–100 mg/kg i.v. (em bolus
lentamente até obter efeito) Hipoglicemia; pode ser diluído com fluidos

Diazepam 0,5–1,5 mg/kg i.m., i.v. De acordo com
as circunstâncias Convulsões

Doxapram
5–10 mg/kg i.m., i.v. uma única vez Aves de rapina/depressão ou parada respiratória
20 mg/kg i.m., i.v., i.o. RCP; depressão respiratória

Fluidos 10–25 mL/kg i.v., i.o. Bolus ao longo de 5–7 min

 50–90mL/kg i.v., i.o., s.c.a Veja “Fluidoterapia”

Fosfato sódico de
dexametasona 2–6 mg/kg i.m., i.v. q12–24h Trauma cranioencefálico (até os sinais diminuírem); choque (dose

única); hipertermia (até estabilizar)
Gluconato de
cálcio

50–100 mg/kg i.v. lentamente, i.m.
diluído

Hipocalcemia; diluir 50 mg/mL; hipercalemia; facilita a
movimentação do potássio através da membrana celular

Hemoglobina
glutâmero-200 – Produto de reposição de hemoglobina

 

3–10 mL/kg i.v. lentamente Maioria das espécies
5 mL/kg i.v. Marrecos Mallard
10 mL/kg i.v. Aves de rapina

15 mL/kg i.v. Frangos/DFb; os níveis de hemoglobina caem próximos a zero 50
minutos após a administração

Hetastarch (HES) 10–15 mL/kg i.v. lentamente q8h × 1–4
tratamentos

Maioria das espécies, incluindo aves de rapina/hipoproteinemia;
hipovolemia

Manitol 0,2–2,0 mg/kg i.v. lentamente q24h Aves de rapina/edema cerebral; insuficiência renal anúrica
Oxiglobina – Veja hemoglobina glutâmero–200

Succinato sódico
de prednisolona

10–20 mg/kg i.v., i.m., q15 min de
acordo com as circunstâncias Trauma cranioencefálico, RCP

15–30 mg/kg i.v. Aves de rapina

a  A administração subcutânea não é adequada para pacientes em choque devido à vasoconstrição periférica.



b  Dados farmacológicos.



Apêndice 6.11 Protocolo de tratamento recomendado
para pacientes aviários com trauma cranioencefálico
(segundo Hernandez & Aguilar 1994)
1. Diagnosticar o traumatismo cranioencefálico; checar o reflexo pedal e o tônus cloacal.
2. Colocar um cateter intraósseo ou intravenoso.
3. Iniciar a oxigenação através da gaiola de oxigenação (40% de oxigênio) ou máscara facial a 50
mL/kg/min. Checar frequência respiratória.
4. Checar Ht, PT e níveis de bicarbonato.
5. Iniciar a fluidoterapia de emergência. Caso não exista desidratação, pode-se utilizar a solução
salina hipertônica (7,5%) 4-5 mL/kg e ferro dextrano (6%) a 20 mL/kg. Em caso de desidratação
grave, iniciar a administração da solução de Ringer lactato a 30 mL/kg em bolus.
6. Administrar dexametasona a 2-6 mg/kg i.m., i.v. inicialmente, seguida por doses gradualmente
mais baixas q12-24h (Apêndice 6.10).
7. Administrar complexo vitamínico B (10 mg/kg tiamina), antibióticos e suporte nutricional, caso
seja necessário.
8. Caso a condição piore, utilizar manitol (25%) na dose de 0,25-2,0 mg/kg e furosemida na dose de
2-5 mg/kg.

* Nota da Revisão Científica: Termômetro para medição da temperatura ambiente interna e externa.
** Nota da Revisão Científica: Marca registrada de acrílico.
* Nota da Revisão Científica: Marca registrada de óleo de cozinha com apresentação em spray.
* Nota da Revisão Científica: Caixa para pesagem.
* Nota da Revisão Científica: Sondas para alimentação de aço inoxidável com pontas

arredondadas.
** Nota da Revisão Científica: Equivalenteàabreviatura em inglês BMR (basal metabolic rate).
*** Nota da Revisão Científica: Equivalenteàabreviatura em inglês MER (maintenance

requirement).
* Nota da Revisão Científica: Bandagens do tipo “wet-to-dry”são curativos aderentes cuja

superfície de contato com a ferida é umedecida e, quando secos, ao serem removidos auxiliam o
debridamento mecânico da ferida.


