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1. INTRODUÇÃO 

 

Fraturas ósseas são uma das principais causas de atendimento e 

internação de aves silvestres de vida livre nos Centros de Triagem, hospitais 

veterinários e jardins zoológicos. As adaptações evolutivas necessárias para o 

voo tornam esses animais mais propensos a sofrer fraturas devido a injúrias 

traumáticas como colisão com vidros, choque elétrico, atropelamento, ataque por 

predadores e lesão por projétil de arma de fogo (HELMER & REDIG, 2006; 

TARDÓN et al., 2021). 

Particularidades ósseas das aves incluem presença de corticais 

delgadas e frágeis, maior quantidade de substâncias inorgânicas no esqueleto 

quando comparado ao dos mamíferos, intensa pneumatização óssea e o fato de 

que os ossos das asas estão sujeitos a grandes forças de torção (JANG et al., 

2019; RAFTERY & SILVETTI, 2019; VERGNEAU-GROSSET et al., 2020). Além 

disso, possuem pouco tecido mole para cobertura do esqueleto, o que intensifica 

a probabilidade de lesão em vasos sanguíneos, nervos e perfuração da pele por 

fragmentos ósseos (HELMER & REDIG, 2006). 

Nas aves, a associação entre a instabilidade dos fragmentos e a alta 

susceptibilidade à perfuração da pele com exposição óssea fazem com que a 

contaminação bacteriana nesses casos seja uma sequela comum (HELMER & 

REDIG, 2006). As fraturas podem ocorrer em diversos ossos, mas acometem 

principalmente ossos longos como úmero, fêmur, rádio, ulna e tibiotarso (JANG et 

al., 2019; VERGNEAU-GROSSET et al., 2020).  

Há estudos que demonstraram a relação entre o prognóstico e o tipo 

de fratura aberta ou fechada, sua localização anatômica (VERGNEAU-GROSSET 

et al., 2019; 2020) e o tipo de tratamento conservativo ou cirúrgico em aves 

(HOLZ, 2003; SCHEELINGS, 2014; CRACKNELL et al., 2018). Entretanto, 

desconhecem-se levantamentos prévios que verifiquem a relação entre valores de 

hemograma e bioquímica sanguínea com o prognóstico de aves fraturadas. 

Devido à ausência de dados na literatura acerca do tema, o objetivo 

desta pesquisa é investigar a correlação entre a taxa de óbito e os achados nos 

exames de hemograma e bioquímica de aves com fraturas atendidas no Setor de 

Animais Silvestres do Hospital Veterinário da Universidade de Brasília (HVet-
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UnB).  

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado a partir de dados obtidos em prontuários de aves 

silvestres com fraturas, atendidas no HVet-UnB durante o ano de 2019. No total, 

foram selecionados 62 prontuários de aves adultas de diferentes espécies, com 

critério de inclusão de serem pacientes com diagnóstico de fratura – independe do 

tipo e da localização anatômica – e possuírem exames de hemograma e/ou 

bioquímica sérica realizados no Laboratório de Patologia Clínica da UnB. Desses 

62 prontuários, 36 pertenciam a aves que foram a óbito e 26 de exemplares que 

sobreviveram. 

O programa Microsoft Excel® foi utilizado para a tabulação dos 

resultados do hemograma referentes a número total de hemácias, hemoglobina, 

hematócrito (VG), volume corpuscular médio (VCM), concentração de 

hemoglobina corpuscular média (CHCM), contagem total e diferencial de 

leucócitos, número de trombócitos, proteína plasmática total (PPT), fibrinogênio e 

metarrubrícitos. O mesmo programa foi utilizado para tabulação dos parâmetros 

de bioquímica sérica de ácido úrico, creatinina, alanina aminotransferase (ALT), 

aspartato aminotransferase (AST), fosfatase alcalina (FA), lactato desidrogenase 

(LDH), proteína sérica total (PT), albumina, glicose, colesterol, triglicerídeos, 

creatinofosfoquinase (CPK), cálcio, fósforo, lactato e potássio. 

Os resultados dos exames laboratoriais foram correlacionados ao 

desfecho do caso, divididos em alta e óbito. Para as aves que possuíam mais de 

um resultado de hemograma e bioquímica sérica, foi considerado para análise o 

exame mais recente em relação ao momento do óbito ou a alta do animal. 

A estatística foi realizada por meio do programa Biostat 5.0 (AYRES et 

al., 2007). Para tanto, avaliou-se o padrão de normalidade de distribuição dos 

dados por meio do teste de Shapiro-Wilk, além da exclusão de valores extremos 

com base nos desvios. Parâmetros com distribuição normal foram comparados 

por meio da Análise de Variância com comparação de média por meio do teste de 

Tukey, com 5% de significância, enquanto variáveis não-paramétricas foram 



 

submetidas ao teste de Mann-Whitney, também com nível de significância de 5%. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

A distribuição dos casos de óbito e alta hospitar por Ordem dos 62 

prontuários avaliados neste estudo está representada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição do desfecho dos casos de aves fraturadas de acordo com a 
Ordem. 

Ordem 
TOTAL 

n 
ALTA 
n (%) 

ÓBITO 
n (%) 

Accipitriformes 16 11 (69) 5 (31) 
Anseriformes 4 3 (75) 1 (25) 
Cariamiformes 1 0 (0) 1(100) 
Cathartiformes 4 1 (25) 3 (75) 
Charadriiformes 1 0 (0) 1 (100) 
Coraciiformes 1 0 (0) 1 (100) 
Nyctibiiformes  1 0 (0) 1 (100) 
Passeriformes 1 0 (0) 1 (100) 
Pelecaniformes 2 0 (0) 2 (100) 
Psittaciformes 20 6 (30) 14 (70) 
Strigiforme 11 5 (45) 6 (55) 
TOTAL 62 26 (42) 36 (58) 

 

A tabela 2 apresenta dados de distribuição do desfecho dos casos de 

aves fraturadas de acordo com o tipo de fratura. 

 

Tabela 2. Distribuição do desfecho dos casos de aves fraturadas de acordo com o tipo de 
fratura. 

TIPO DE FRATURA 
TOTAL 

n 
ALTA 
n (%) 

ÓBITO 
n (%) 

Aberta 26 7 (27) 19 (73) 
Fechada 30 15 (50) 15 (50) 
Não especificado 6 4 (66) 2 (33) 

 

Dentre os 62 prontuários avaliados, 26 (42%) correspondiam a aves 

que tiveram fraturas abertas, 30 (48%) de aves com fraturas fechadas e 6 (10%) 

não especificados no prontuário. 

Os valores de mediana, média, desvio e erro padrão dos grupos de 

aves que receberam alta e que foram a óbito, bem como a comparação estatística 

entre as médias dos dois grupos estão representados nas Tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3. Comparação de resultados de hemograma e PPT de aves com fratura que 

receberam alta e que foram a óbito. 

 

ALTA ÓBITO 

p
1 

Mediana 
Média 
± Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

Mediana 
Média 
± Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

VG (%) 41 
40,32 
± 8,19 

1,64 35 
34,66 
± 9,31 

1,65 0,02* 

Hemácias 
(x10

6
/µ) 

2,39 
2,28 
± 0,73 

0,15 1,91 
1,93 
± 0,7 

0,12 0,07 

Hemoglobina 
(g/dL) 

10,0 9,78 
± 2,52 

0,51 8,0 8,43 
± 2,36 

0,42 0,04* 

VCM (fL) 176,5 
182,29 
± 40,03 

8,01 186 
189,5 
± 41,7 

7,37 0,52 

CHCM (%) 24 24,15 
± 3,14 

0,63 25 24,38 
± 3,44 

0,61 0,80 

PPT (g/dL) 4,4 4,42 
± 0,78 

0,78 3,6 3,71 
± 1,34 

0,24 0,02* 

Trombócitos 
(/ µL) 

10.500 
12.956,52 
± 7343,69 

1.499,03 5.500 
7.933,33 
± 6.850,29 

1250,69 0,01* 

Leucócitos 
(x10³/µl) 

6,50 8,70 
± 6,87 

1,43 7,50 9,68 
± 6,65 

1,16 0,60 

Bastonetes 
(x10³/µl) 

0,00 0,12 
± 0,42 

0,08 0,00 0,07 
± 0,35 

0,06 0,67 

Heterófilos 
(x10³/µl) 

4,48 
6,07 
± 4,32 

0,92 6,56 
8,26 
± 5,86 

1,04 0,14 

Linfócitos 
(x10³/µl) 

0,79 0,91 
± 0,67 

0,14 0,56 0,92 
± 0,89 

0,16 0,97 

Monócitos 
(x10³/µl) 

0,33 
0,43 
± 0,34 

0,07 0,26 
0,39 
± 0,37 

0,06 0,66 

Eosinófilos 
(x10³/µl) 

0,00 0,08 
± 0,13 

0,03 0,09 0,21 
± 0,29 

0,05 0,03* 

Basófilos 
(x10³/µl) 

0,00 0,03 
± 0,06 

0,01 0,00 0,08 
± 0,12 

0,02 0,08 

-: Sem valores;  
*: Valores com diferença estatística significativa (p<0,05);  
1
: Valor de p para variáveis paramétricas foi obtido a partir da análise de Variância com comparação de média por meio do 

teste de Tukey, com 5% de significância, enquanto variáveis não-paramétricas foram submetidas ao teste de Mann-
Whitney, também com nível de significância de 5%. 
Abreviações: CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média; PPT, proteína plasmática total; VCM, volume 
corpuscular médio; VG, hematócrito. 

 

Dentre os parâmetros do hemograma, observou-se valor de VG 

(p=0,02), hemoglobina (p=0,04), proteína plasmática total (p=0,02) e trombócitos 

(p=0,01) estatisticamente inferiores para as aves que foram a óbito quando 

comparadas ao grupo de aves da alta hospitalar. Na contagem de leucócitos 

observou-se valor médio maior de eosinófilos absolutos (p=0,03) nas aves que 

foram a óbito em comparação com as que receberam alta. 

 

 

 



 

Tabela 4. Comparação de resultados de bioquímica sérica de aves com fratura que 

receberam alta e que foram a óbito. 

 

ALTA ÓBITO 

p¹ 
Mediana 

Média 
± Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

Mediana 
Média 
± Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

Ácido úrico 
(mg/dl) 

7,35 8,45 
± 4,83 

0,99 7,3 7,69 
± 4,38 

0,86 0,57 

Albumina (g/dl) 1,35 1,25 
± 0,33 

0,08 0,9 0,9 
± 0,32 

0,07 0,002* 

AST (UI/L) 149 291,24 
± 363,0 

79,21 601 906,2 
± 771,78 

154,36 0,002* 

Cálcio (mg/dl) 9,3 9,09 
± 0,56 

0,21 7,3 7,83 
± 1,83 

0,69 0,10 

Colesterol (mg/dl) 323,0 323,0 - 147 147 - 0,79 

CPK (UI/L) 1.277,8 2.943,57 
± 4.036,92 

951,51 13.228 20.760,18 
± 21.764, 57 

6.282,89 0,003* 

FA (UI/L) 133,5 
148,75 
± 99,24 

22,19 75 
80,95 
± 61,82 

13,49 0,01* 

Fósforo (mg/dl) 4,0 3,83 
± 1,12 

0,26 5,4 5,65 
± 2,37 

0,49 0,005* 

Glicose (mg/dl) 285,5 
288,5 
± 36,77 

18,39 199,0 
263,67 
± 205,47 

83,88 0,81 

Globulinas (g/dL) 2,00 1,93 
± 0,5 

0,13 1,2 1,32 
± 0,56 

0,12 0,002* 

Lactato 8,1 
8,06 
± 3,96 

1,5 3,95 
5,1 

± 2,62 
0,83 0,08 

LDH (UI/L) 1.457 2.060,2 
± 1952,94 

873,38 1991,5 2.424,33 
± 1.636,45 

668,08 0,74 

PT (g/dl) 3,0 
3,22 
± 0,78 

0,17 2,0 
2,21 
± 0,95 

0,19 0,001* 

-: Sem valores. 
*: Valores com diferença estatística significativa (p<0,05). 
1
: Valor de p para variáveis paramétricas foi obtido a partir da análise de Variância com comparação de média por meio do 

teste de Tukey, com 5% de significância, enquanto variáveis não-paramétricas foram submetidas ao teste de Mann-
Whitney, também com nível de significância de 5%. 
Abreviações: AST, aspartato aminotransferase; CPK, creatinofosfoquinase; FA, fosfatase alcalina; LDH, lactato 
desidrogenase; PT, proteína sérica total. 

 

Dentre os parâmetros de bioquímica sérica analisados (Tabela 3), 

perceberam-se valores médios maiores de AST (p=0,002), CPK (p=0,003) e 

fosfóro (p=0,005) nas aves com fratura que foram a óbito em comparação com as 

que receberam alta. Adicionalmente, as aves que foram a óbito apresentaram 

valores médios significantemente inferiores para FA (p=0,01), PT (p=0,001), 

albumina (p=0,002) e globulina (p=0,002). 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo mostram que 73% das aves que 

apresentaram fraturas abertas foram a óbito o que é compatível com dados de 

Vergneau-Grosset et al. (2020) que indicam pior prognóstico com este tipo de 
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fratura. No entanto, a maioria das fraturas no presente estudo foram fechadas, o 

que difere dos achados de Tardón et al. (2021) em que a maioria dos casos de 

fraturas em seu estudo foram abertas. 

A diminuição no VG e hemoglobina nas aves fraturadas que foram a 

óbito pode ser resultado de hemorragia devido lesão em vasos sanguíneos 

adjacentes aos cotos ósseos (HELMER & REDIG, 2006). Embora não existam 

pesquisas comparativas, os dados deste estudo revelam que aves fraturadas com 

VG médio menor que 35% e hemoglobina menor que 8,5g/dL apresentaram maior 

taxa de óbito, provavelmente como consequência de hipovolemia por 

sangramento ativo ou sepse. 

Valores menores de PPT foram evidentes nas aves que foram a óbito. 

A hipoproteinemia associada à anemia também pode ser resultante de perda 

sanguínea recente ou grave, pois a proteína é substituída no sangue muito mais 

rapidamente do que os glóbulos vermelhos (CAMPBELL, 2015a).  

No caso dos trombócitos de aves, esses possuem as mesmas funções 

que as plaquetas nos mamíferos, com participação na hemostasia e produção de 

tromboplastina (MITCHELL; JOHNS, 2008; RUSSELL, 2010; CAMPBELL, 2015b). 

Além disso, tais células aviárias também são responsáveis pela imunidade inata, 

pois são capazes de realizar fagocitose e participar da remoção de corpos 

estranhos do sangue (MITCHELL; JOHNS, 2008; RUSSELL, 2010; CAMPBELL, 

2015b). A trombocitopenia nas aves pode refletir um cenário intenso de destruição 

ou uso, como ocorre na sepse ou na coagulação intravascular disseminada, o que 

pode explicar um prognóstico pior com valores inferiores para os exemplares que 

foram a óbito (MITCHELL; JOHNS, 2008).  

Em um estudo realizado por Karagoz et al. (2019) sobre a correlação 

de parâmetros do hemograma e a sobrevivência de pacientes humanos 

criticamente doentes, foi observada a relação direta entre o aumento no volume 

plaquetário médio e a piora no prognóstico. Na presente pesquisa, não foram 

obtidos dados sobre volume plaquetário médio, portanto não é possível definir se 

a trombocitopenia nas aves que foram a óbito estava associada a presença de 

megaplaquetas que indicam trombopoiese e ativação dessas células (THOMAS, 

2010). 

O aumento da contagem de eosinófilos absolutos nas aves que foram a 



 

óbito pode ser indicativo de exposição a antígenos estranhos ou parasitismo 

(CAMPBELL, 2015b), apesar de não se conhecer a função exata dos eosinófilos 

nas aves.  

A enzima AST é amplamente distribuída no parênquima hepático e 

renal, músculo esquelético, coração e cérebro (HUNG et al., 2019). O aumento na 

atividade dessa enzima associado com elevações nos níveis de CPK, que é uma 

enzima específica de miócitos, são fortes indicadores de lesão muscular 

(THRALL, 2015). No presente estudo, valores médios maiores dessas duas 

enzimas nas aves que foram a óbito podem representar presença de lesão 

muscular mais grave e serem preditivos de um prognóstico ruim.  

Como a albumina é uma proteína de fase aguda negativa e as 

globulinas são proteínas de fase aguda positiva, em situações decorrentes de 

inflamação, as concentrações dessas duas proteínas se alteram em direções 

opostas, onde se observa menor síntese de albumina e valores de globulina 

discretamente elevados (THRALL, 2015). No presente estudo foi observada 

diminuição concomitante de proteína total, albumina e globulinas nas aves que 

foram a óbito o que pode indicar maior perda desses componentes sanguíneos 

causada por hemorragias graves nos focos de fratura, enteropatias com perda de 

proteínas, dermatites graves ou doenças efusivas (THRALL, 2015). 

Em aves, a FA no plasma está relacionada principalmente com 

atividade osteoblástica e seu aumento pode ocorrer nos casos de crescimento 

ósseo, hiperparatireoidismo, raquitismo, consolidação de fraturas e ovulação 

iminente (SPAGNOLO et al., 2006; THRALL, 2015). O menor valor médio de FA 

encontrado neste estudo para as aves que foram a óbito pode representar uma 

menor resposta óssea para consolidação das fraturas em comparação com as 

que sobreviveram, o que indicaria que valores mais baixos de FA em aves 

fraturadas podem significar piora no prognóstico. 

A maior concentração média de fósforo nas aves que foram a óbito em 

comparação com as que tiveram alta pode indicar doença renal grave, 

hipervitaminose D, excesso na dieta ou erros na colheita, como a presença de 

hemólise ou demora na separação do plasma das hemácias com consequente 

extravasamento de fósforo para o plasma. Não foi possível definir a causa da 

diferença de fósforo entre os dois grupos deste estudo, no entanto, o valor médio 
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de 5,4 mg/dL obtido para as aves que foram a óbito não é considerado 

hiperfosfatemia para a classe, que possui como valor de limite superior 7,0 mg/dL 

(THRALL, 2015). 

Apesar de ter sido possível observar diferenças significativas em 

alguns parâmetros no presente estudo, é importante que haja mais investigações 

neste sentido, com maior número de análises e avaliações intraespecíficas em 

diferentes enfermidades. Mesmo assim, esta pesquisa inicial demonstrou 

potencial no uso de exames laboratoriais como preditores de desfecho dos casos 

de fraturas em aves, o que pode auxiliar o médico veterinário na conduta clínica e 

cirúrgica de aves fraturadas. 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Os achados deste trabalho revelam maior mortalidade em aves 

fraturadas que apresentaram valores mais baixos de VG, hemoglobina, PPT, 

trombócitos, FA, PT, albumina e globulina e valores mais altos de eosinófilos 

absolutos, AST, CPK e fósforo, podendo estes parâmetros serem utilizados como 

preditores do prognóstico em aves com fratura. 
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