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RESUMO 

DANTAS, E L A I N E SILVA. Determinacao do hematocrito, proteinas plasmaticas 

totais e fibrinogenio de papagaio-verdadeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Amazona aestiva) e papagaio-do-

mangue (Amazona amazonica) mantidos em cativeiro no IBAMA no Estado da 

Paraiba. Patos, U F C G , 2007. 33p. (Trabalho de Conclusao de Curso em Medicina 

Veterinaria, Patologia Clinica Veterinaria). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na fauna brasileira ha cerca de 13 especies de papagaios, destacando-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a Amazona aestiva 

e a Amazona amazonica. Este trabalho determinou o hematocrito, as proteinas plasmaticas 

totais e os teores de fibrinogenio de papagaios mantidos em cativeiro, com o objetivo de 

fornecer referencias que auxiliem os profissionais que trabalham com estes tipos de 

papagaios nas condicoes climaticas e de manejo semelhantes ao do Estado da Paraiba. 

Foram utilizados 19 animais clinicamente sadios, sendo distribuidos em dois grupos de 

acordo com a especie: GI e G2. As amostras sanguineas foram obtidas atraves do corte de 

unha, sendo acondicionadas em tubos capilares e centrifugadas por 5 minutos, em seguida 

foram avaliadas em cartao proprio para a determinacao do hematocrito. Nesta analise 

foram obtidas as seguintes medias: 51% ± 3,95 para GI and 47.25% ± 2,71 para G2. Nas 

analises para proteinas plasmaticas totais, os resultados foram 5,05g/dL ± 1,19 e 4,72 g/dL 

± 0,35 para GI e G2, respectivamente. Em relacao aos teores de fibrinogenio, as medias 

foram 400 mg/dL ± 47 para GI e 445 mg/dL ± 50,0 para G2. Pode-se concluir que os 

valores obtidos neste trabalho podem ser usados como referenda para papagaios criados 

em condicoes semelhantes as deste experimento. 

Palavras-chaves: Psitacideos, Hematologia, Bioquimica 



ABSTRACT 

DANTAS, E L A I N E SILVA. Determination of the hematocrit, total plasma protein 

and fibrinogen levels of healthy blue-fronted parrotzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Amazona aestiva) and orange-

winked parrot or Amazone (Amazona amazonica) maintained in the IBAMA 

creations in the state of Paraiba. Patos, U F C G , 2007. 33p (Trabalho de Conclusao de 

Curso em Medicina Veterinaria, Patologia Clinica Veterinaria). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In the brazilian faun there are almost 13 species of parrots, and the mainly species are zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Amazona aestiva e Amazona amazonica. This work determined the hematocrit, total 

plasma protein and fibrinogen levels of blue-fronted parrot and orange-winked parrot or 

Amazone (Amazona aestiva and Amazona amazonica) maintained in captivity and the 

objective was to supply references to help the professionals whose work with this kind of 

parrots in the similar conditions of the environment and management of Paraiba. Were 

used 19 healthy animals, being distributed into two groups according to specie:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GI 

(Amazona aestiva) and G2 (Amazona amazonica). The blood samples were collected by 

the cut of nail, then they were packed in capillaries tubes, centrifuged for 5 minutes and 

evaluated in appropriated cardboard for hematocrit determination. In this analysis the 

averages were 51% ± 3,95 for GI and 47.25% ± 2,71 for G2. In the analysis for total 

plasma protein the results were 5,05g/dL ± 1,19 and 4,72 g/dL ± 0,35 for GI and G2, 

respectively. About the fibrinogen levels, the averages were 400,0 mg/dL ± 47,0 for GI 

and 445,0 mg/dL ± 50,0 for G2. It can be concluded that the values obtained in this work 

are able to be use as reference for the parrots created in the similar conditions as these 

verified in the experiment. 

KEY-WORDS: Parrots, Hematological, Biochemistry 



1INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A maior diversidade da avifauna do mundo esta no Brasil, com o numero de especies 

estimado em mais de 1.690. Isto equivale a aproximadamente 57% das especies de aves 

registradas em toda America do Sul. Segundo Sick (1993), mais de 10% dessas especies 

sao endemicas ao Brasil, fazendo deste pais urn dos mais importantes para investimentos 

em conservacao. 

Os papagaios sao psitacideos mais populares do mundo, devido sua beleza e 

inteligencia fascinam pessoas, pois eles tern a facanha de imitar voz humana. Comumente 

encontram-se exemplares dessas aves mantidos em cativeiro domestico, zoologicos ou 

criatorios conservacionistas particulares autorizados pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Renovaveis (IBAMA), como tambem em Centro de Triagem de 

Animais Silvestres (CETAS). E o sucesso para a criacao desses animais, sao por vezes 

ameacadas devido a falta de conhecimento sobre o manejo e nutricao adequada, portanto 

muito dessas aves chegam a adoecer. 

Dentre os diversos exames a serem solicitados pelo Medico Veterinario, destacam-se 

os de urina e fezes que nao necessitam da contencao da ave para colheita, e outros como 

exame de sangue, puncao biopsia aspirativa, exames radiograficos, etc (FEITOSA, 2004). 

Uma das exigencias basicas para interpretacao correta dos exames complementares, sao os 

valores normais de referenda para a especie, entretanto, sao escassas as referencias 

hematologicas sobre papagaios na literatura, como tambem, sao poucas as pesquisas 

publicadas nesta area, alem de serem insuficientes, apresentam parametros duvidosos, 

metodos ou amostragem questionaveis ou ainda resultados relacionados a uma realidade 

muito diferente, como por exemplo; aves de vida livre em relacao as aves de cativeiro, 

alem das diferencas de regioes onde sao criadas (RUPLEY, 1999; FEITOSA, 2004). 

De forma a acrescentar mais informacoes na literatura, objetivou-se com este estudo 

determinar o perfil do hematocrito, das proteinas plasmaticas totais e do fibrinogenio do 

papagaio-verdadeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Amazona aestiva) e papagaio-do-mangue (Amazona amazonica) 

mantidos em cativeiro na Paraiba, bem como compara-los entre si, com intuito de auxiliar 

aos diversos profissionais que lidam com psitacideos. 
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2 REVISAO DE L I T E R A T U R A 

Os psitacideos sao aves que ocupam todo o globo terrestre, desde areas tropicais ate 

regioes frias (GODOY, 2006). Os voos coletivos de alguns psitacideos de vida livre 

representam deslocamento diarios notadamente manifestos. Esses sucedem em papagaios 

do GenerozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Amazona que se reunem as centenas em ilhas, tanto fluviais na regiao 

amazonica, como tambem, em ilhas marinhas cobertas de mata, na costa brasileira (SICK, 

1981). 

A cabeca dos psitacideos e proporcionalmente grande e larga e o pescoco curto. 

Suas pernas sao curtas, devido o tarso ser muito pequeno, sendo denominadas aves de 

patas zigodactilas, ou seja, seus dedos sao voltados para tras, conferindo assim grande 

agilidade nos movimentos e consideravel apoio para facilitar a manipulacao dos alimentos 

(GODOY, 2006; GOULART, 2006). 

Muitas especies de psitacideos sao caracterizadas pela plumagem vistosa e asas 

compridas. O bico e uma caracteristica predominante, sendo que a base do bico e larga, a 

ponta e fina e afiada, possuindo uma curva ampla, que devido a isso sao nomeados de aves 

do bico redondo, possuindo uma articulacao entre a maxila e o cranio bem desenvolvida, 

com a funcao de aumentar a forca do bico com movimentos de extensao para facilitar abrir 

sementes duras. A lingua dos psitacideos tern uma consideravel espessura e possui em 

torno de aproximadamente 400 papilas gustativas (SICK,1997). 

2.1 Taxonomia e biologia geral dos papagaios 

Classificacao cientifica do papagaio-verdadeiro e o papagaio-do-mangue: 

Reino: Animalia 

Subreino: Eumetazoa 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Superclasse: Gnathostomata 

Classe: Aves 

Subclasse: Neornithes 

Superordem: Neognathae 

Ordem: Psittaciforme 
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Familia:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Psittacidae. 

Genero: Amazona 

Especies: A. aestiva (LINNAEUS, 1958) e A. amazonica (LINNAEUS, 1966). 

O Genero Amazona e composto por 28 especies, muitas delas em extincao. As 

especies papagaio-verdadeiro e papagaio-do-mangue estao distribuidas geograficamente no 

Estado da Paraiba na Borborema Central e nas areas do litoral e mata, respectivamente 

(SCHULZ, 1995). 

2.2 Papagaio-verdadeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Amazona aestiva) 

Os papagaios-verdadeiro (Figura 1) sao aves de pequeno e medio porte, com 

aproximadamente 35 cm de comprimento que pesam cerca de 400 gramas. Sua coloracao e 

predominantemente verde, com a regiao da cabeca azul e mascara facial amarela, 

principalmente ao redor dos olhos. Possuem ainda marcacao vermelha tipica no terco 

anterior da face ventral nas retrizes. As penas de encontro das asas e as remiges 

secundarias tambem ostentam a cor vermelha (GOULART, 2006). 

As cores das plumagens sao variadas e normalmente nao existe dimorfismo sexual 

(CARVALHO, 2004). Nao e possivel ser visualizada externamente a diferenca entre 

machos e femeas, sendo necessario urn exame genetico ou laparoscopic© para a 

determinacao do sexo. E uma ave monogamica, acasalando com o mesmo parceiro durante 

toda a vida. Nidifica em troncos ocos de palmeiras e outras arvores, forrando o ninho com 

lascas de madeira, o que facilita a secagem das fezes no interior do oriflcio da arvore. 

Poem de 2 a 4 ovos com uma incubacao de 28-30 dias, a qual fica sob responsabilidade da 

femea. O macho alimenta a parceira durante todo esse periodo, bem como, as crias quando 

estas nascerem. A partir das 9 semanas de idade os filhotes abandonam o ninho mas 

continuam a ser alimentados pelos progenitores. So atingem a maturidade sexual a partir 

dos 3 anos. Preferem como alimentacao sementes e coquinhos, mas tambem comem uma 

grande variedade de frutas, bagas, nozes, brotos e flores. Nesses bandos e possivel 

distinguir os pares uma vez que estes voam bastante juntos. Podem viver entre 60 e 80 

anos (institutohorus, 2007; SICK, 1997). 
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Figura 1 - Papagaio-verdadeiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Amazona aestiva)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Fonte: 

www.dkimages.com. 

2.3 Papagaio-do-mangue (Amazona amazonica) 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A. amazonica e conhecido como papagaio-do-mangue (Figura 2) por habitar mais 

preferivelmente a costa maritima. Provavelmente, essa foi a especie de papagaio a ser 

primeiramente observada pelos Portugueses ao chegarem na costa brasileira, sendo muito 

frequente nas aldeias indigenas para uso de suas penas na arte plumaria. Possui cerca de 34 

cm de comprimento, um pouco menor do que o papagaio-verdadeiro. A caracteristica mais 

marcante para separar as duas especies, e a cor laranja na cauda, ao inves de vermelho. O 

bico e amarelado na base, com o restante cinza escuro. O tamanho da cabeca e menor em 

proporcao ao corpo, o adulto possui o alto da cabeca, parte da face e o pescoco amarelos. 

Na frente dos olhos e na regiao frontal, passa uma faixa azul claro. Vive nos mesmos 

ambientes do papagaio-verdadeiro (www.avespantanal.com.br). 

Seus habitos sao similares ao papagaio-verdadeiro, embora com pousos comunais 

exclusivos a cada especie e sem misturar-se uma com outra nos locais de alimentacao. 

Unicamente, mangueiras com os frutos maduros atraem os dois papagaios ao mesmo 

tempo. Com excecao disso, alimenta-se de sementes, frutos e flores. E bastante atraido 

pelos frutos do pombeiro (Combretum lanceolatum), disponiveis nos brejos, corixos e 

margens do rio Cuiaba nos meses de agosto/setembro. Como o papagaio-verdadeiro, 

possui uma serie de vocalizacoes (www.avespantanal.com.br). 

O casal de papagaios-do-mangue comunica-se atraves de gritos mais longos e 

caracteristicos do que o do papagaio-verdadeiro, e no periodo de acasalamento, fica em 

http://www.dkimages.com
http://www.avespantanal.com.br
http://www.avespantanal.com.br
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galhos de arvores altas e comecam a emitir sons de assovios e gritos. Consequentemente, 

quando comecam a surgir os ovos, armazenam em troncos ocos, onde confeccionam o 

ninho, que chega a possuir cerca de 3 ou 4 ovos. A funcao de chocar tambem e da femea e, 

so apos 2 meses o filhote sai do ninho (www.avespantanal.com.br). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2 - Papagaio-do-mangue zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Amazona amazonica)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Fonte: 

www 1 .nhl.nl/~ribot/english/amam 

ng.htm 

2.4 Hematologia 

A hematologia compreende o estudo do sangue e suas enfermidades. A palavra 

hematologia provem do gregozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA haima, haimatos referindo-se a sangue e logos que significa 

palavra, estudo. Informacoes hematologicas precisas sao muito efetivas para o diagnostico 

de muitos disturbios, bem como para espelhar a situacao fisiologica do organismo naquele 

dado momento inclusive em aves (GARCIA-NAVARRO, 2005; HENDRIX, 2006). 

A hematologia e essencial para urn diagnostico preciso em todas as especies, 

inclusive em aves. A hematologia aviaria pode ser realizada com urn investimento minimo. 

Varios laboratorios estao disponiveis para analise de amostras hematologicas aviarias; no 

entanto, as aves doentes ficam em estado critico, e o tempo necessario para se obter 

resultados retarda freqiietemente a terapia decisiva e correta (RUPLEY, 1999). 

http://www.avespantanal.com.br
http://nhl.nl/~ribot/english/amam
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2.4.1 O sangue 

O sangue circula em um sistema fechado de vasos sangufneos. E constituido por 

amplo volume de matriz fluida e por inumeros elementos figurados que sao os globulos 

vermelhos denominados tambem de eritrocitos ou hemacias, e os globulos brancos ou 

leucocitos, alem de circularem no sangue as plaquetas ou trombocitos, que sao fragmentos 

de citoplasma de megacariocitos, as quais sao celulas oriundas da medula. Ha tambem um 

componente fibroso (fibrina) que esta presente na coagulacao. Logo, denomina-se de 

plasma a parte fluida sangiiinea, contendo celulas variadas ou fragmentos de celulas que 

estao em suspensao na fase fluida. Apos remocao dc sangue da circulacao, o fibrinogenio 

do plasma e transformado em fibrina, formando um coagulo firme. Esta massa solida e 

constituida de elementos figurados presos a malha de fibrina. Um liquido amarelo-claro 

separa-se durante a coagulacao, denominado de soro sanguineo (JUNQUEIRA, 1985; 

BANKS, 1992; HAPPER, 2002; GARCIA-NAVARRO, 2005). 

2.4.2 O hematocrito (Ht) 

A Palavra vem do gregozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hit, krino, julgar. Tambem conhecido como volume 

globular (VG), representa um dos exames mais importantes da serie vermelha. E um 

exame rapido, simples, de custo minimo alem de ser muito preciso; para seu 

processamento exige-se apenas uma pequena quantidade de sangue. O hematocrito mede a 

relacao entre o volume ocupado pelos eritrocitos e o plasma (GARCIA-NAVARRO, 

2005). 

Ha duas maneiras de determinar o VG, uma e pela determinacao macrohematocrita, 

prontamente efetuada atraves da utilizacao de um tubo de Wintrobe e a outra, do 

microhematocrito que e facilmente realizada pelo uso de um tubo capilar especialmente 

projetado (NASCIMENTO & NASCIMENTO, 1994). 

Rupley (1999) enfatizou que, quando ha um aumento no hematocrito das aves, pode 

significar o resultado de uma desidratacao e neste caso, as proteinas plasmaticas tambem 

se elevam. 

Os valores laboratoriais de referenda para especies de animais silvestres sao 

escassos nao sendo diferente para os psitacideos. As pesquisas existentes tambem sao 

escassas e a maioria dos resultados obtidos resultant em diferencas signitificativas entre os 
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diversos pesquisadores, dificultando a interpretacao do Medico Veterinario. 

(BORNELLOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al 2002). 

Santos (1999), determinou o valor de referenda para o hematocrito de Amazona 

aestiva em cativeiro em 44,50 %. 

Goulart (2006), conduziu um experimento em 58 papagaios-verdadeiro mantidos em 

cativeiro, e obteve o seguinte resultado em relacao ao hematocrito: 44,66 % e desvio 

padrao de 4,45. 

De acordo com Godoy (2006), os valores normais do hematocrito determinados 

para psitacideos silvestres sao: 37-50 %. 

Segundo Benez (2004), o valor normal do hematocrito para os principais psitacideos 

atendidos em clinicas veterinarias sao: papagaio (Amazona) (44-55 % ) , araras (Ara) (45-

55%), agapornis (44-57%), calopsita (45-60%), aratinga (42-55%) e periquito (45-57%). 

Lopes et al. (2003) estudaram os valores medios do hematocrito e proteinas 

plasmaticas totais dos papagaios-verdadeiro (Amazona aestiva) durante e apos a muda de 

penas, e obteram 44,95% e 49,25% respectivamente; concluindo que os valores medios do 

hematocrito durante a troca de penas mostrou-se menor que os valores obtidos para os 

animais apos a muda de penas com diferenca estatisticamente significante. Esta diferenca 

deve-se ao fato de que as alteracoes fisiologicas produzidas pela troca de penas, promove 

um aumento no metabolismo basal e ncssa fasc as aves precisam de cuidados especiais e 

de uma alimentacao rica em proteinas, vitaminas e sais minerals. 

Rupley (1999), demonstrou em sua literatura referencias de valores estimados de 

hematocrito para diversas especies de psitacideos, ou seja, para o Papagaio-Cinzento-

Africano (Psittacus erithacus), 45-52%; Papagaio-Sul-Americano (Amazona sp.), 41-53%; 

Periquito Australiano (Melopsittacus undulatus), 45-57%: Calopsita (Nymphicus 

hollandicus), 43-57%; Cacatua (Cacatua sp.) , 42-54%; Ararinha (Cyanopsita spixii), 42-

54%; Agapornis (Agapornis sp.), 43-55% e Arara (Ara sp.), 43-54%, valores estes cedidos 

pela California Avian Laboratory. 
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2.4.3 O plasma 

O plasma e uma matriz de solucao limpfda, transparente e fluida do sangue, mas 

pode apresentar-se amarelado, dependendo da especie animal e de sua dieta. No animal 

adulto, o plasma contem 91 a 92% de agua e 8 a 9% de elementos solidos, dentre esses 

solidos estao suspensas no plasma todas as celulas sangiiineas como eritrocitos, leucocitos 

e trombocitos. (BANKS, 1992; SWENSON, 1996). 

O equilibrio dos constituintes organicos inclui o nitrogenio nao proteico (NPN), 

compostos (ureia, acido urico, creatina, creatinina, aminoacidos, glutation, xantina, 

hipoxantina), acidos graxos, fosfolipideos, colesterol, glicose e outros, ja os constituintes 

inorganicos atingem cerca de 1% do plasma e incluem os minerals (eletrolitos) calcio, 

fosforo, magnesio, potassio, sodio, cloreto, enxofre, iodo, ferro, cobre, cobalto, manganes, 

zinco, selenio e molibdenio (SWENSON, 1996). 

Banks (1992), afirmou que diversas funcoes do plasma sao atribuidas aos 

componentes proteicos, os quais auxiliam na manutencao da pressao osmotica 

intravascular (pressao coloidosmotica), no transporte de varios constituintes plasmaticos 

(hormonios, produtos residuais), no mecanismo de coagulacao e na prote^ao do corpo 

pelos anticorpos humorais (imunoglobulinas). Segundo Murray (2002), milhares de 

anticorpos estao presentes no plasma apesar da quantidade de qualquer um deles ser 

relativamente inferior sob condicoes normais. 

As proteinas plasmaticas sao primariamente, as imunoglobulinas (anticorpos 

circulantes), soroalbumina, apoliproteinas envolvidas no transporte de lipideos, transferrina 

com funcao de carrear o ferro e as proteinas da coagulacao como fibrinogenio, 

promtombina e constituem cerca de 7% dos constituintes dos solidos organicos do plasma 

total (BANKS, 1992; LEHNINGER, 2002). 

2.4.4 Proteina plasmatica total 

O figado e o local da biossintese da maioria das proteinas plasmaticas do sangue. 

Devido a facilidade relativa com que sao obtidas, as proteinas plasmaticas tern sido 

estudadas extensivamente, tanto em humanos quanto em animais. Alteracoes em suas 

quantidades e em seus metabolismos em muitas enfermidades, tambem vem sendo 

investigadas (MURRAY, 2002). Existem mais de 200 proteinas plasmaticas. Algumas 
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concentracoes de proteinas plasmaticas variam acentuadamente durante determinadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

doen9as e podem ser usadas como auxilio diagnosticos. Outras concentra96es de proteinas 

mudam pouco durante uma doen9a. As proteinas plasmaticas mais comumente analisadas 

sao albumina, fibrinogenio e globulinas (HENDRIX, 2006). 

As medi9oes das PPT incluem valores de fibrinogenio, ao passo que as 

determina9oes de proteina serica total medem todas as fra9oes proteicas, exceto 

fibrinogenio (que e removido durante o processo de coagula9ao) (HENDRIX, 2006). 

A concentra9ao de proteina total pode ser afetada por altera96es de sintese hepatica, 

de distribui9ao proteica e de degrada9ao proteica ou de excre9ao, desidrata9ao ou 

superidrata9ao (HENDRIX, 2006). A diminui9ao nos niveis de proteina total pode ocorrer 

no caso de nefropatia e hepatopatia cronicas, ma absor9ao (por exemplo, entente, tumores, 

parasitismo), perda sangiiinea cronica e neoplasia. O niveis reduzidos de albumina podem 

estar associados com hepatopatia cronica, inflama9ao cronica, perda atraves de uma 

nefropatia, perda atraves de gastroenteropatia, parasitismo ou sequestra9ao (aumento da 

pressao hidrostatica ou redu9ao da pressao oncotica). Podem ocorrer aumentos nos niveis 

de albumina no caso de desidrata9ao (RUPLEY, 1999). O aumento das PPT pode ocorrer 

no caso de desidrata9ao ou hiperglobunemia (por exemplo, doen9as infecciosas cronicas 

que estimulam a produ9&o de globulinas). 

A hiperproteinemia com uma propor9ao de albumina - alfa - globulina (A:G) normal 

indica desidrata9ao. A hipoproteinemia com uma propor9ao de A:G normal pode ocorrer 

no caso de uma superidrata9ao, perda sanguiena aguda, perdas plasmaticas externa e 

interna. Um aumento na propor9ao de A:G indica uma diminui9ao nas globulinas. Uma 

diminui9ao na propor9ao de A:G pode resultar de hipoalbuminemia ou hiperglobulinemia. 

A hiperglobulinemia pode resultar de aumentos nas Alfa-, beta- ou gama-globulinas. A 

interpreta9ao dos niveis plasmaticos e auxiliada por uma eletroforese (EF) proteica 

(RUPLEY, 1999). 

As proteinas plasmaticas ajudam a formar a matriz estrutural de todas as celulas, 

orgaos e tecidos; servem como enzimas para as rea9oes bioquimicas; transporte de 

diferentes compostos (bilirrubina, cobre, tiroxina, ferro, etc); manuten9ao da pressao 

oncotica; servem como hormonios; tamponamento de altera9oes do pH sanguieno; 

imunidade humoral (anticorpos, complemento) e colaboram na coagula9ao sanguiena 

(HENDRIX, 2006). 
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LopeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2003), estudaram os valores medios do PPT em papagaios-verdadeiro 

durante e apos a muda de penas, e tiveram os seguintes resultados: o PPT durante a muda 

foi de 4,02 g/dL e apos a muda de 4,27 g/dL, entao comprovou-se que nao ocorre grandes 

alteracoes das medias dos valores das concentracSes das PPT em relacao as duas situacoes 

fisiologicas distintas. 

De acordo com Godoy (2006), os valores das PPT para os psitacideos silvestres sao 

de 3,0 a 5,0 g/dL. 

Bornello et al. (2002), pesquisaram os parametros das PPT em outra especie de 

psitacideo, no caso de araras-caninde (Ara araruna) mantidas em cativeiro, e concluiram 

que os valores das PPT fornecem subsidios importantes para avaliar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condi9ao nutricional 

do animal, pois especies silvestres mantidas em cativeiro sao muitas vezes alimentadas 

erroneamente, o que, alem de outras carencias, pode causar hipoproteinemia. Ainda, nos 

processos hemorragicos externos ha uma diminui9ao do valor de PPT, podendo ser 

determinado de forma rapida e com baixo custo. Sao escassos os valores de referenda das 

PPT em especies de animais silvestres. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.5 Concentracao plasmatica de fibrinogenio 

Para Nascimento & Nascimento (1994), o fibrinogenio e uma proteina plasmatica 

produzida pelo figado, atuando no mecanismo da coagula9ao, desempenhando tambem um 

papel importante na defesa do organismo a ser transportado para o espa90 extravascular, 

auxiliando na localiza9ao dos processos patologicos, portanto devido a associa9ao do 

fibrinogenio com as condi9oes inflamatorias, as estimativas do nivel plasmatico dessa 

proteina tern sido consideradas de uso na avalia9ao da resposta inflamatoria. 

Mayer, et al (1995), enfatizou que a facil metodologia de determina9ao do 

fibrinogenio e compensada pelo teste de sensibilidade, ou seja, o teste nao deve ser usado 

como reflexo de infec9ao, mas analisado com a interpreta9ao do leucograma. 

Portanto, o fibrinogenio e um membro no grupo das proteinas conhecidas como 

proteinas de rea9ao de fase aguda, era tradicionalmente determinado clinicamente devido a 

facil metodologia envoivida, pois o fibrinogenio precipita-se em temperatura entre 56-

58°C, nessa faixa as proteinas plasmaticas permanecem em solu9ao, por isso pode-se 

aproveitar essa caracteristica fisica para medir as concentra9oes de fibrinogenio 

(NASCIMENTO & NASCIMENTO, 1994). 
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Garcia-Navarro (2005), enfatizou que o mediador da coagulacao sanguinea e a 

transforma9ao de uma proteina circulante, o fibrinogenio, numa substantia solida e 

insoluvel, a fibrina. 

O sistema de coagulacao sanguinea apresenta muitos exemplos de ativacao 

proteolitica . A fibrina (uma proteina do coagulo sanguineo) e produzida pela proteolise de 

sua proteina inativa, o fibrinogenio (Fator I da coagulacao). A protease responsavel por 

essa ativa9ao e a trombina (similar em muitos aspectos a quimiotripsina), que, por sua vez, 

e produzida pela proteolise da protombina (neste caso um zimogenio). A coagula9&o 

sanguinea e mediada por uma complicada cascata de ativa9ao de zimogeriios 

(LEHNINGER, 2002). 
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3 M A T E R I A L E METODOS 

3.1 Animais 

Foram utilizados 19 psitacideos, 11 papagaios-verdadeiroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Amazona aestiva, 

Linnaeus 1758) e oito papagaios-do-mangue (Amazona amazonica, Linnaeus 1758), 

aparentemente sadios, obtidos junto ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) 

em Joao Pessoa/PB, provenientes de apreensao por parte do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Renovaveis (IBAMA). Os animais eram mantidos em cativeiros 

presos em gaioloes. A alimentacao baseava-se em fornecimento de frutas e sementes, alem 

de agua a vontade. O manejo era feito duas vezes ao dia, sendo a agua e comida renovados 

periodicamente, assim tambem como a higienizacao do recinto. 

Os animais foram distribuidos em dois grupos previamente denominados GI e GIL 

No GI incluiu-se os 11 papagaios-verdadeiro enquanto no Gil permaneceram os oito 

papagaios-do-mangue. 

3.2 Delineamento experimental 

Inicialmente os animais foram apreendidos com o auxilio de um puca em seu recinto 

sendo logo em seguida contidos fisicamente, utilizando a tecnica de contencao fisica 

especifica para psitacideos (WERTHER, 2004). 

Apos a contencao fisica, os papagaios foram submetidos a assepsia de uma das 

unhas, com chumaco de algodao contendo alcool iodado. Ato continuo cortou-se a unha 

com tesoura (Figura 3), e em seguida preencheu-se cerca de dois tercos de dois tubos 

capilares (75 x 15 mm) heparinizados com o sangue total, tampando-se uma das 

extremidades com massa de modelar. 

Figura 3 - Corte de unha com tesoura 
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Foram determinados os seguintes parametros laboratoriais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 Hematocrito 

Para determinacao do hematocrito, adotou-se a tecnica do microhematocrito. O 

exterior dos tubos capilares foram cuidadosamente higienizados com papel absorvente 

retirando o excesso de sangue. Em seguida foram colocados em uma microcentrifuga
1 

(Figura 4) com a extremidade voltada para fora e depois foram centrifugados a 10.000 

rotacoes por minuto por 5 minutos. Apos a centrifugacao, foi feita a leitura do 

microhematocrito no cartao de leitura (Figura 5) em escala propria, expressando o 

resultado em percentual (%). 

Figura 4 - Microcentrifuga 

Figura 5 - Leitura do microhematocrito de 

papagaios do CETAS/IBAMA 

1

 Fanem® - modelo 211- Fabricado em Sao Paulo- SP. 
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3.2.2 Proteinas plasmaticas totais (PPT) e fibrinogenio 

Apos a verificacao do valor do hematocrito, os tubos capilares foram utilizados para 

a determinacao das proteinas plasmaticas totais, por meio de refratometro
2 (Figura 6), 

conforme preconiza Coles (1984). Para tanto, quebrou-se cautelosamente a parte que 

continha o plasma acima da linha eritrocitaria de um dos tubos capilares de cada par de 

amostra, colocando-se entao uma gota de plasma no prisma do aparelho, onde observou-se 

pelo visor do refratometro, na coluna a esquerda, a escala determinando assim a leitura das 

PPT em g/dL. 

O segundo tubo capilar da amostra foi colocado em banho-maria, a 56°C por 3 

minutos, depois centrifugou-se novamente para a sedimentacao do fibrinogenio 

precipitado. Seguindo a tecnica utilizada para a mensuracao das PPT, mediu-se a 

concentracao proteica por refratometria no plasma, agora sem o fibrinogenio. A diferenca 

obtida entre as duas leituras de proteinas plasmaticas em g/dL foi multiplicada por 1000 

resultando na concentracao de fibrinogenio, a qual foi expressa em mg/dL. 

Figura 6 - Refratometro 

3.3 Analise estatistica 

Os resultados obtidos foram submetidas a Analise de Variancia (ANOVA) em 

seguida ao teste de Turkey, a nivel de 5% (p<0,05). 

4 RESULTADOS 

2 Refratometro Uridens - modelo portatil - Fabricado em Sao Paulo -SP. 



27 

Os resultados obtidos na presente pesquisa referente ao hematocrito, proteinas 

plasmaticas totais e fibrinogenio nao foram considerados significativos estatisticamente. 

As medias estao apresentadas na Tabela le nos Graficos 1, 2 e 3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1 - Valores medios (x) e desvios-padrao (s) do hematocrito (Ht), das proteinas 

plasmaticas totais (PPT) e do fibrinogenio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Amazona aestiva (GI) e 

Amazona amazonica (Gil) mantidos no Centro de Triagem de Animais 

Silvestres (CETAS) em Joao Pessoa-PB 

Ht PPT Fibrinogenio 

Grupo 
(%) (g/dL) (mg/dL) 

GI 

X 51 5,05 400 

GI 
s 3,95 1,19 47,0 

X 47,25 4,72 445,0 

GII 
s 2,71 0,35 50,0 

Hematocrito 

Grupos 

Grafico 1 - Variacao dos valores medios do hematocrito de Amazona aestiva (GI) e 

Amazona amazonica (GII) mantidos no Centro de Triagem de Animais 

Silvestres (CETAS) em Joao Pessoa-PB 
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Grafico 2 - Variacao dos valores medios das proteinas plasmaticas totais dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Amazona 

aestiva (GI) e Amazona amazonica (GII) mantidos no Centro de Triagem de 

Animais Silvestres (CETAS) em Joao Pessoa-PB 

Fibrinogenio 

Grupos 

Grafico 3 — Variacao dos valores medios do fibrinogenio de Amazona aestiva (GI) e 

Amazona amazonica (GII) mantidos no Centro de Triagem de Animais 

Silvestres (CETAS) em Joao Pessoa-PB 
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5 DISCUSSAO 

Durante este estudo pode-se veriflcar uma relativa escassez de informacoes na 

literatura consultada concernente aos parametros analisados em papagaios. De uma forma 

geral, estudos tratando de parametros fisiologicos em psitacideos ainda sao poucos, 

tornando pesquisas desta natureza essenciais para a elaboracao de protocolos de 

normalidade. 

E valido ressaltar que variacoes de manejo, clima, nutricao, sexo, idade, bem como a 

propria especie interferem diretamente nos resultados obtidos, conforme relatado por 

Goulart (2006). A dificuldade em se determinar a idade e o sexo dos animais de ambos os 

grupos nao possibilita a avaliacao de outras variacoes ocasionadas por estes fatores, 

conforme tambem registrado por Bornello et al. (2002). 

A tecnica utilizada para a coleta de sangue foi considerada de facil execucao e 

segura, nao ocasionando em nenhum dos animais riscos para a sua saude. Tal observacao 

discorda da citacao de Rupley (1999) que afirma ser esta tecnica uma das ultimas a ser 

selecionada devido a incidencia maior da coagulacao como tambem de hemorragias. 

Em relacao ao parametro hematocrito pode-se veriflcar que a metodologia 

empregada para a sua determinacao mostrou-se eficaz e de conflabilidade. As medias de 

ambos os grupos encontraram-se dentro dos limites citados por Santos (1999), LopeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 

(2003), Benez (2004), Godoy (2006) e Goulart (2006) para papagaios. Alteracoes 

observadas no Ht estao relacionadas, dentre outros fatores, a anemias, hemorragias ou 

desidratacao (RUPLEY, 1999), significando reducao ou aumento do mesmo, 

respectivamente. Tal achado permite afirmar que ambas as especies estudadas 

encontravam-se em condicoes satisfatorias de saude. Outrossim, e valido ressaltar que a 

idade interfere nos valores do Ht, sendo os animais filhotes portadores de medias menores 

(30-35%) que os adultos (RUPPLEY, 1999), afirmacao confirmada com os dados obtidos 

neste estudo. 

Os valores das PPT encontrados neste estudo corroboram com os de psitacideos 

silvestres citados por Godoy (2006). Em relacao a tecnica empregada para a mensuracao 

deste parametro, a refratometria manual, e possivel concordar com Bonello et al. (2002) 

que consideraram o metodo confiavel e de baixo custo, fornecendo valores compativeis 

com os registrados na literatura. 
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Haja vista a concentracao das PPT ser afetada por disturbios hepaticos, nutricionais 

ou mesmo por desidratacao ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA superidrata9ao (HENDRIX, 2006) e permitido inferir que 

os animais estudados nao eram portadores de patologias especificas do figado, hem como 

de que a alimenta9&o empregada estaria de acordo com as suas exigencias nutricionais. 

Lopes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, (2003), obtiveram valores semelhantes das PPT durante a muda e apos 

a muda de penas, comprovando-se que tal fator nao interfere de forma significativa nos 

valores das concentra9oes das PPT em rela9ao as duas situa9oes fisiologicas distintas e se 

comparar com os valores obtidos na atual pesquisa constata-se que os resultados sao muito 

aproximados. 

Em rela9ao ao parametro fibrinogenio nao foi encontrado na literatura consultada 

quaisquer indicios de normalidade para as especies estudadas. Entretanto, levando-se em 

considera9ao que tal elemento e participe do conjunto de proteinas plasmaticas totais, as 

quais nao encontraram-se alteradas, e possivel afirmar que as medias encontradas neste 

estudo podem ser consideradas com indice de normalidade para o A. aestiva e A. 

amazonica. Outrossim, considera-se que os animais estudados nao eram portadores de 

altera96es clinicas tipicas de inflama96es ou de disturbios hemostaticos, haja vista o 

fibrinogenio ser uma proteina que atua tanto nos processos de coagula9ao como de 

inflama9ao (NASCIMENTO & NASCIMENTO, 1994) 
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6 CONCLUSOES 

De acordo com os resultados obtidos e com a metodologia empregada e possivel 

concluir que: 

- Os valores de hematocrito e proteinas totais dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A. aestiva e A. amazonica criados em 

cativeiro na Paraiba nao diferem significativamente daqueles citados em outras regioes do 

Brasil; 

- O fibrinogenio obtido neste estudo pode ser usado como valor de referenda para as 

especies estudadas, podendo ser indicado tambem como parametro laboratorial para a 

determinacao do estado de saude destes animais. 
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