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1. INTRODUÇÃO 

 
 

As aves vêm ganhando um maior foco de estudos devido ao grande 

interesse na conservação de animais silvestres. Nesse sentido, a avaliação 

hematológica possui uma enorme significância, se tratando de animais selvagens, 

pois esses possuem a habilidade de ocultarem os seus sinais clínicos até estádios 

avançados da enfermidade. Diversas situações patológicas como doenças 

inflamatórias, alterações hematológicas, intoxicações, hemoparasitoses podem 

ocasionar alterações nas células sanguíneas, sendo assim, o hemograma se torna 

uma ferramenta crucial para o monitoramento da saúde geral das aves (PINTO, 

2017). 

Com a expansão urbana e industrial acelerada, resíduos de metais 

pesados principalmente das indústrias tornam se cada vez mais frequentes no 

ambiente, consequentemente impactando todo ecossistema local e levando a 

intoxicação de aves silvestres que estão sendo expostas a esses tipos de metais. 

Dentre os metais que ocasionam toxicose em aves, o chumbo é o mais comum 

devido sua utilidade no meio (SOUZA, 2017). 

A intoxicação por chumbo (Pb), também denominada saturnismo ou 

plumbismo, ocorre com frequência através da ingestão de alimentos contaminados, 

inalação ou por projétil retido em ferimento por arma de fogo (MATEO et al., 2013). 

Uma vez dentro do organismo, o chumbo pode acometer vários sistemas como: 

digestório, nervoso, renal, reprodutor e hematopoiético. Esse metal não exerce 

função fisiológica alguma, contudo pode competir ou substituir alguns dos 

elementos fundamentais de importância para o funcionamento celular, como o 

cálcio, ferro, magnésio e zinco. Quando intoxicadas, as aves podem apresentar 

letargia, anorexia, emagrecimento progressivo, diarreia, ataxia, fraqueza muscular, 

paralisia de membros, convulsões, depressão e óbito (MONTEIRO, 2013). 

O chumbo possui afinidade de ligação aos grupos sulfidrilas (-SH). Esses 

grupos são sequências de aminoácidos que formam proteínas. O chumbo sendo 

ligado irá gerar defeitos, inativando proteínas e enzimas que são de grande 

importância para que ocorram as reações metabólicas no organismo. Grande parte 

das partículas de chumbo absorvida estão contidas nos eritrócitos, isso faz com 

que ocorra a fragilidade na membrana e retarde a maturação dos eritrócitos. 
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Também inibe a síntese da enzima ácido-aminolevulínico-desidratase (ALAD) que, 

consequentemente, afeta a síntese do grupo heme da hemoglobina. Devido a 

esses fatores inibitórios enzimáticos, pode-se encontrar no hemograma: anemia 

hipocrômica regenerativa; alterações morfológicas dos eritrócitos, incluindo 

marginação da hemoglobina; policromasia; anisocitose; pontilhados basofilicos e 

vacuolização intracitoplasmática (MONTEIRO, 2013). 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica e 

um relato de caso a respeito das alterações hematológicas ocasionadas pela 

intoxicação por chumbo, bem como descrever os aspectos hematológicos de cinco 

aves acometidas por projétil de chumbo recebidas no Setor de Animais Silvestres 

do Hospital Veterinário da Universidade de Brasília. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

 
2.1. O chumbo 

 
 

O chumbo (Pb) é um metal pesado encontrado na natureza sob a forma 

galena como o sulfeto de chumbo (PbS). É um metal que possui coloração cinza 

azulado, com alta densidade o tornando útil para o bloqueio de radiações (SILVA, 

2016). Por ser um metal de grande durabilidade e de fácil maleabilidade, o chumbo 

é o metal mais antigo utilizado pelo homem, sendo de grande utilidade na indústria 

de construção para diferentes finalidades. O chumbo metálico e os sais de chumbo 

são dados como poluentes extremamente nocivos ao ambiente, aos seres 

humanos e aos animais (PINHEIRO, 2014). 

 
 

2.2. Toxicocinética 

 
 

O chumbo pode adentrar o organismo das aves por meio da ingestão, 

pela inalação e pelo alojamento de projétil de chumbo (FRANSON & PAIN, 2011). 

Normalmente a ingestão é a causa mais frequente nas aves aquáticas, rapinantes 

e exóticas (SILVA, 2016). Para que ocorra a intoxicação devem ser considerados 

quatro fatores: dose, frequência de ingestão, tempo de permanência no estômago 

e pH ácido (SUAREZ & URIOS, 1999). 

O animal ingere o metal, e esse é direcionado ao estômago. O tamanho 

do fragmento, dieta e tempo para sair do ventrículo até o proventrículo irá influenciar 

na absorção. As partículas de sais de chumbo são suscetíveis de serem 

solubilizadas em meio ácido e no caso das aves, será dissolvido em seu 

proventrículo, que é o estômago glandular capaz de produzir ácido clorídrico (HCl). 

Em seguida, as partículas de chumbo passam pelo intestino delgado, onde 

pequena parte do chumbo é absorvido, devido à formação de complexos insolúveis 

ao decorrer do trato. Um dos fatores que influenciam na quantidade de absorção 

são os níveis de cálcio, zinco e ferro no organismo, esses, quando em baixas 

concentrações ocasionam maior absorção do metal (KRONE, 2018). 
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Uma vez absorvido no trato gastrointestinal, a maior parte dos íons do 

chumbo irão se ligar à membrana dos eritrócitos e através da circulação se 

depositarão nos pulmões, rins, baço, fígado, cérebro e em maiores concentrações 

nos ossos. O chumbo incorporado na matriz óssea fica inerte e sua mobilização 

ocorre em casos de remodelação óssea contribuindo para a liberação de mais íons 

para o sangue. Desta forma a concentração do chumbo na circulação sanguínea 

reflete não somente o nível de exposição externa ao metal, mas também na 

reexposição endógena, resultando na cronificação da toxicose. O chumbo é 

excretado por quatro vias: fezes, leite, urina e bile (KRONE, 2018; SOUZA, 2017). 

 
 

2.3. Mecanismo de ação 

 
 

O chumbo interfere em várias reações bioquímicas no organismo, 

principalmente na inibição de algumas enzimas, devido a isso ocorre a alteração 

do metabolismo do cálcio e vitamina D. Além disso, ocasiona estresse oxidativo 

que gera desequilíbrio entre a atividade de radicais livres e da atividade 

antioxidante, interferindo na síntese da hemoglobina (Hb) (THOMPSON, 2007). 

O chumbo possui a capacidade de inibir a atividade de várias reações 

enzimáticas que estão relacionadas à síntese de Hb, são elas: 5-aminolevulinato 

desidratase, coproporfirinogênio oxidase e ferroquelatase. A 5-aminolevulinato é 

uma enzima inicial, sendo ela limitante da taxa da biossíntese da heme, e da 

coproporfirinogênio descarboxilase. A 5-aminolevulinato inibida faz com que ocorra 

maior produção e excreção de precursores de 5-aminolevulinato sintetase e 

coproporfirina, com aumento na protoporfirina circulante, geralmente ligada ao 

zinco. Nos eritrócitos, a produção diminuída de mono-oxigenase (citocromos P450) 

compromete a oxidação de drogas e o chumbo fica ligado a Hb. A ferroquelatase é 

uma das enzimas que catalisa a inserção de ferro na protoporfirina IX, a inibição 

desta é um fator limitante da taxa para a síntese de HB, já que há o acúmulo de 

protoporfirina IX nas hemácias, constituindo cerca de 95% das porfirinas não 

ligadas ao ferro nos eritrócitos. Logo, com a diminuição na atividade da 

ferroquelatase ocorre o aumento de substrato, protoporfirina eritrocitária e, como 
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consequência de todos esses processos, o animal apresentará uma anemia 

(RIBAS, 2019; MOREIRA & MOREIRA, 2004). 

No sistema nervoso, ocorre uma alteração na barreira hematoencefálica 

devido à exposição de altas doses do metal que gera edema. A pressão 

intracraniana é aumentada em decorrência do edema gerado e quando essa 

pressão atinge valores similares à pressão sistêmica, consequentemente 

desenvolve-se uma isquemia cerebral. A nível neuronal, ocorre a ativação das 

quinases nos extremos finais do nervo e posteriormente é produzido um bloqueio 

nos canais de voltagem dependente de cálcio, alterando assim a liberação dos 

neurotransmissores. Efeitos neurotóxicos estão correlacionados a capacidade do 

chumbo de inibir ou mimetizar a ação de alguns metabólitos, bem como alterar a 

microvascularização, que com isso causa lesões nos astrócitos, refletindo a 

desintegração que está ocorrendo na barreira hematoencefálica e resultando na 

necrose de neurônios (RIBAS, 2019). 
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3. RELATO DE CASOS 

 
 

 
3.1. Metodologia 

 
 

Foram encaminhadas do Centro de Triagem de Animais Silvestres do 

Distrito Federal para o Setor de Animais Silvestres do Hospital Veterinário da 

Universidade de Brasília, no período de 15/07/2019 a 30/07/2019, cinco aves 

silvestres, sendo quatro carcarás (Carcara plancus),  denominados como “Animal 

A, B, C, D” , e um tucano (Ramphastos toco, denominado “Animal E”. Essas aves 

apresentavam ferimentos espalhados pelo corpo. Durante exame físico e após 

radiografia, foram identificados a presença de projéteis de arma de chumbo no 

interior das lesões perfurocontundentes (Figuras 1 e 2), além de fraturas 

associadas (principalmente em asa e dorso). Amostras de sangue foram coletadas 

para análise hematológica em tubos contendo EDTA. 

Os exames hematológicos foram realizados no Laboratório de Patologia 

Clínica Veterinária do Hospital Veterinário da UnB. 

Por se tratar de animais selvagens e os equipamentos hematológicos 

não realizarem a contagem de sangue de aves, todas as amostras foram 

submetidas a contagem manual realizada em hemocitômetro (Câmara de 

Neubauer melhorada) utilizando a diluição 1:200 com reagente de Natt Herrick para 

contagem de hemácias, leucócitos e trombócitos. A hemoglobina foi determinada 

utilizando o kit comercial LabTest® e sua leitura em analisador bioquímico 

semiautomático Bioplus® Bio2000. Em seguida, foram preenchidos tubos capilares 

(microhematócritos) para análise do volume globular (VG) e depois foram 

preparados esfregaços sanguíneos e corados por Rosenfeld modificado para 

contagem diferencial de leucócitos, análise da morfologia eritrocitária e pesquisa 

de hemoparasitas. 
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FIGURA 1 – Projétil de chumbo (seta) alojado em região de membro torácico 

esquerdo de Carcara plancus. Fonte: Setor de Animais Silvestres do Hospital 

Veterinário da Universidade de Brasília (2019). 

 
 

 
FIGURA 2 – Imagem radiográfica evidenciando o projétil alojado em membro 

torácico esquerdo (seta) de Carcara plancus. Fonte: Setor de Animais Silvestres do 

Hospital Veterinário da Universidade de Brasília (2019). 
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3.2. Resultados e discussão 

 
 

Há ainda uma carência de pesquisas sobre intoxicação em aves por 

chumbo. As aves selvagens podem ser expostas ao chumbo por diversas vias e a 

partir de diferentes fontes que se encontram o metal pesado. A manifestação da 

intoxicação ocorre geralmente de forma aguda ou crônica (MATEO et al., 2013). As 

cinco aves apresentavam projéteis de chumbo alojados em feridas 

perfurocontundentes e apresentavam apatia, anorexia, desidratação e uma delas, 

sinais neurológicos parecidos com os encontrados por Romero et al. (2007). Os 

sinais clínicos variam conforme a exposição desses animais ao metal e a dose, 

geralmente os animais apresentam sinais clínicos quando expostos cronicamente. 

São várias as afecções que a intoxicação pode gerar no organismo. Entre elas 

podem se destacar: letargia, anemia, anorexia, perda de musculatura, perda de 

reservas de gordura, diarreia com coloração esverdeada que pode sujar a cloaca, 

asa caída, perda de equilíbrio e coordenação e outras afecções neurológicas, como 

convulsões e paralisia das extremidades. Em caso de exposição aguda, as aves 

morrem rapidamente sem mostrar nenhum sinal clínico. Experimentalmente foi 

demonstrado doses subletais em gaivotas e em outras aves marinhas que 

apresentaram desequilíbrio e alteração na locomoção. Essas aves por vezes se 

chocavam com objetos do meio, pois não conseguiam voar de forma correta e 

colidiam nos locais, com isso reduzia a capacidade de caça resultando em anorexia 

(KELLY & KELLY, 2005). 

Os sinais clínicos apresentados na intoxicação por Chumbo costumam 

ser inespecíficos. Com intuito de chegar a um diagnóstico, nesse relato, foram 

utilizados radiografia e hemograma para avaliação dessas aves. Além desses, 

outros exames podem ser solicitados para auxiliar no diagnóstico, tais como: 

exames bioquímicos (desidrogenase lática, aspartato aminotransferase, 

creatinofosfoquinase, ácido úrico e proteína total), dosagem da atividade da enzima 

ácido-aminolevulínico-desidratase (ALAD) e protoporfirina (PP). A ALAD e a PP são 

enzimas que participam na biossíntese do grupo heme e são inibidas pelo chumbo, 

logo a atividade dessas enzimas aumentada comprovam a intoxicação 

(PUSCHNER & POPPENGA, 2009; DUMONCEAUX & HARRISON, 1994). 
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Na avaliação hematológica, foram obtidos os valores 

hematológicos apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

 
TABELA 1 – Hemogramas dos carcarás (Carcara plancus). 

 

Parâmetro do 

hemograma 

 Animal   

    Valor de referência¹ 
A B C D  

VG (%) 32 29 38 37 44,60 ± 4,48 

Hem. (x106/µL) 1,41 2,06 2,53 2,29 2,19 ± 0,77 

Hgb (g/dL) 6,4 6,8 9,5 8,6 10,07 ± 2,97 

VCM (fL) 226 141 150 161 220,96 ± 59,22 

CHCM (%) 20 23 25 23 22,67 ± 6,68 

Leucócitos (µL-1) 12.000 19.000 15.000 16,5 14.600 ± 6459,59 

Bastonetes (µL-1) 0 0 0 660 – 

Heterófilos (µL-1) 10.200 16.340 14.100 14.850 8462,50 ± 3729,70 

Linfócitos (µL-1) 360 1520 300 660 5370,00 ± 3762,27 

Monócitos (µL-1) 720 570 150 165 332,00 ± 320,92 

Eosinófilos (µL-1) 0 570 150 0 206,00 ± 187,96 

Basófilos (µL-1) 480 0 300 165 647,06 ± 516,25 

Trombócitos (µL-1) 14.000 18.500 17.500 20.500 35412,86 ± 17430,18 

PPT (g/dL) 4,6 4,0 4,6 3,8 3,70 ± 0,49 

¹ Expresso em média ± desvio padrão. Fonte: GOULART (2015). 

 
 

TABELA 2 – Hemograma do tucano (Animal E, Ramphastos toco). 
 

Parâmetro do 

hemograma 

Animal E Valor de 

referência¹ Animal E Valor relativo (%) 

VG (%) 28 – 21,4 - 46,4 

Hem. (x106/µL) 2,38 – 2,5 - 4,5 

Hgb (g/dL) 7,0 – 9,51 - 2,49 

Leucócitos (µL-1) 11.500 100 3.400 - 16.400 
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TABELA 2 – Hemograma do tucano (Animal E, Ramphastos toco). 

(Continuação) 
 

Parâmetro do Animal E Valor de 

hemograma Valor 
Absoluto 

(µL-1) 

Valor relativo (%) Referência¹ 

 

Heterófilos  9.085 79 18 - 89 

Linfócitos  1495 13 11-78 

Monócitos  575 5 0 - 8 

Eosinófilos  232 2 0-8 

Basófilos  115 1 0-4 

Trombócitos (µL-1) 29.000 – – 

PPT (g/dL) 4,2 – – 

¹Valor de referência expresso em porcentagem (valor relativo). Na literatura 
não foram encontrados valores absolutos referente a espécie. Fonte: 
CUBAS et al. (2014). 

 
 

Na série vermelha, o Animal B apresentava uma anemia moderada, 

enquanto que os Animais A, C, D e E tinham uma anemia leve, que é uma alteração 

comumente encontrada na literatura. Na leitura dos esfregaços sanguíneos, 

observou-se que as aves B e E possuíam alterações morfológicas nas hemácias, 

tais como: anisocitose e policromasia moderadas e hipocromia (Figura 3). E apenas 

na ave A encontraram-se pontilhados basofílicos e poiquilocitose (MITCHELL, 

2008). Essas alterações são compatíveis com a toxicose por chumbo, devido a 

capacidade de inibir a atividade de várias reações enzimáticas que estão 

relacionadas à síntese de Hb, são elas: 5-aminolevulinato desidratase, 

coproporfirinogênio oxidase e ferroquelatase. A 5-aminolevulinato é uma enzima 

inicial, sendo ela limitante da taxa da biossíntese da heme, e da coproporfirinogênio 

descarboxilase. A 5-aminolevulinato inibida faz com que ocorram maior produção 

e excreção de precursores de 5-aminolevulinato sintetase e coproporfirina, com 

aumento na protoporfirina circulante, geralmente ligada ao zinco. Nos eritrócitos, a 

produção diminuída de monoxigenase (citocromos P450) compromete a oxidação 

de drogas e o chumbo fica ligado a Hb. A ferroquelatase é uma das enzimas que 

catalisa a inserção de ferro na protoporfirina IX, a inibição desta é um fator limitante 

da taxa para a síntese de Hb, já que há o acúmulo de protoporfirina IX nas 

hemácias. Logo uma diminuição na atividade da ferroquelatase ocorre o aumento 
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de substrato, protoporfirina eritrocitária resultando em anemia (Figura 4) (RIBAS, 

2019; MOREIRA & MOREIRA, 2004). 

 
 

 
FIGURA 3 – Esfregaço sanguíneo apresentando eritrócitos jovens (seta larga), 

hipocromia (seta estreita) e anisocitose. Fonte: Setor de Patologia Clínica do 

Hospital Veterinário da Universidade de Brasília (2019). 

 
 

FIGURA 4 – Representação esquemática da ação do chumbo sobre a biossíntese 

do heme. Adaptado de SALGADO (1986). 
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No leucograma, foi encontrada linfopenia nos Animais A, B, C,D. O Pb 

possui atividade imunossupressora (NAIN & SMITS, 2011). A intoxicação acarreta 

alterações nos componentes que atuam na ativação e na manutenção do sistema 

imunológico, consequentemente faz com que ocorra uma modificação na atuação 

das respostas humoral e celular (LEWIS et al., 2013; KENOW et al., 2010; FAIR & 

RICKLEFS, 2002). Os efeitos de supressão do sistema imunológico também 

foram observados por Grasman e Scanlon (1995), onde notaram aumento da 

razão heterofilo/linfócito compatível com o encontrado na heterofilia e eosinofilia 

das aves B, C e D no presente relato. Grasman e Scanlon (1995) também 

encontraram redução na produção de anticorpos em codornas (Coturnix japonica) 

expostas a quantidades de chumbo na água em um período de sete dias. 

A ave B foi a única que apresentou uma discreta eosinofilia, que por se 

tratar de um animal selvagem pode estar relacionado a parasitismo ou algum  

caso de hipersensibilidade (STOCKHAM & SCOTT, 2011). 

No trombograma, todos os animais apresentaram valores dentro da 

normalidade, exceto o animal A, que possuía talvez uma falsa trombocitopenia 

devido aos agregados trombocitários encontrados. A trombocitopenia mais comum 

é a decorrente de erro pré-analítico envolvendo o estresse de contenção e 

garroteamento, resultando na agregação trombocitária, sendo assim não se pode 

afirmar com exatidão se o animal estava ou não trombocitopênico (STOCKHAM & 

SCOTT, 2011). 

O confronto dos dados do animal “E” foi um pouco prejudicada devido à 

dificuldade de se encontrar na literatura referências absoluta da espécie, com isso 

houve um comprometimento na interpretação do exame. Contudo comparando os 

valores encontrados relativos leucocitários com os do relato, o animal não 

apresentava nenhuma alteração leucocitária. Também não foram encontrados 

parametros trombocitários e de proteína plasmática dessa espécie na literatura. 

A terapêutica adotada pelos clínicos no tratamento desses animais não 

foi divergente da literatura. Foi utilizado antibioticoterapia, suporte vitamínico, 

fluidoterapia e cálcio EDTA como quelante (PUSCHNER & POPPENGA, 2009). 

Após o tratamento das cinco aves, apenas uma (em que os projéteis não ficaram 

alojados) sobreviveu: um carcará (Carcara plancus). Quanto às demais, devido ao 

estado crítico em que se encontravam, não puderam passar pelo procedimento 

cirúrgico para retirada do projétil agravando a condição e consequentemente indo 

a óbito. 
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