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MORFOLOGIA DO DIVERTÍCULO FEMORAL EM Amazona aestiva

Femoral diverticulum morphology in Amazona aestiva

Giulianna de Carvalho Ibrahim Obeid, Marcelo Ismar Silva Santana, Líria Queiroz Luz

Hirano

RESUMO
As aves apresentam particularidades na anatomia e fisiologia de seu sistema respiratório,
como a presença de pulmão bilobado e de sacos aéreos distribuídos ao longo da
cavidade celomática com extensões epiteliais que adentram alguns ossos longos,
denominados ossos pneumáticos. Devido a grande importância clínica no manejo desses
ossos e da descrição variada entre as espécies, este estudo tem como objetivo realizar a
descrição morfológica do divertículo femoral na espécie Amazona aestiva. Para o estudo,
foi realizada a injeção de sulfato de bário 400 mg/mL em 16 carcaças de
papagaio-verdadeiro, divididos em dois grupos com oito indivíduos cada. Para o grupo A,
a solução foi injetada através de sonda endotraqueal com o objetivo de alcançar a
repleção completa do sistema respiratório. Para o grupo B, o contraste foi aplicado via
acesso intraósseo, em epífise distal do fêmur. Em ambos os grupos foram obtidas
imagens radiográficas seriadas, seguidas de dissecação delicada e osteotomia do fêmur,
com o intuito de avaliar a presença do divertículo de saco aéreo no interior do osso.
Constatou-se que o osso fêmur de Amazona aestiva trata-se de um osso medular não
pneumático e com ausência de comunicação com o sistema respiratório, o que viabiliza a
utilização da via intraóssea femoral nessas aves.
Palavras-chaves: saco aéreo, papagaio-verdadeiro, fêmur, sulfato de bário.

ABSTRACT
Birds differ in many anatomical features from mammals, among them is the anatomy and
physiology of their respiratory system composed by a bilobed lung and the presence of air
sacs distributed along the coelomatic cavity with internal extension to some long bones,
called pneumatic bones. Due to the great clinical importance in the management of these
bones and the vast diversity in the description among species, this study evaluates the
morphological description of the femoral diverticulum in Amazona aestiva species in order
to elucidate the presence or absence of pneumaticity of the femoral bone. For the study,
barium sulfate injection at 400 mg/mL was used in 16 carcasses of blue-fronted parrots
divided into two groups of eight individuals each. For group A, the solution was injected
through an endotracheal tube with the goal of complete repletion of the respiratory
system. For group B, the contrast was applied through an intraosseous access in the
distal epiphysis of the femur. For both groups serial radiographic imaging was performed
followed by delicate dissection and osteotomy of the femur in order to detect the presence
of a diverticulum inside the bone. Therefore, the femur of Amazona aestiva is a medullary
and no pneumatic bone, with potential to be used for intraosseous cannulation.
Keywords: air sac, blue fronted parrot, femur, barium sulfate.



1. INTRODUÇÃO

As aves se diferem anatomicamente dos mamíferos em diversas

características. Dentre elas, estão os atributos de diminuição da densidade osteoarticular

e a presença extensões epiteliais dos sacos aéreos, denominados divertículos, que

adentram a cavidade medular de ossos como o esterno, costelas, úmero e, em alguns

casos, o fêmur tornando-os ossos pneumáticos (CUBAS, 2014; GRESPAN, 2014;

EL-SAYED, 2019; PEDRAÇA, 2021; PADULA, 2021).

Embora ocorra semelhança estrutural no sistema respiratório de espécies

próximas na escala filogenética, a classe das aves possui variedades anatômicas,

inclusive com diferenças entre suas famílias (TAYLOR, 2016). Como exemplo, foram

registrados oito a nove sacos aéreos para a maioria das espécies (RAGAB, 2016;

EL-SAYED, 2019), entretanto, avestruzes e patos possuem cinco pares

(BEZUIDENHOUT, 1999; DERMIRKAN, 2006), há seis em buteo-rabo-canela (ORHANI,

2009) e sete em perus (RAGAB, 2016). Para os psitacídeos, é descrito dois pares de

sacos aéreos caudais (torácico caudal e abdominal), dois pares de sacos aéreos craniais

(cervical e torácico cranial) e um saco aéreo clavicular, com múltiplos divertículos

(MACWHIRTER, 2000).

A espécie Amazona aestiva (Linnaeus, 1758), conhecida popularmente como

papagaio-verdadeiro, é nativa das regiões da Argentina, Brasil, Bolívia e Paraguai.

Atualmente, está presente no Apêndice II da lista da Convenção sobre Comércio

Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES) e

também classificada como Quase Ameaçada (Near Threatened - NT) de acordo com a

Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos

Naturais (IUCN). É a espécie de psitacídeo mais apreendida do tráfico nacional de

animais silvestres devido ao seu comportamento social, capacidade vocal e cognitiva

complexas, além de exuberante coloração e caracteres faciais arredondados, o que a

torna atraente para a população (LEITE, 2008; HARCOURT-BROWN, 2009; IUCN, 2019;

CITES, 2020).

Devido à frequente criação cativa dessa espécie e à crescente casuística em

clínicas particulares e centros de triagem e reabilitação de animais silvestres, a

capacitação profissional do médico veterinário de aves é cada vez mais exigida. Dentre

tais demandas, destacam-se a abordagem terapêutica em situações emergenciais e em

correções ortopédicas, uma vez que a incorreta manipulação de ossos pneumáticos pode



resultar em asfixia, pneumonia por aspiração ou até mesmo aerossaculite (GRESPAN,

2014). Nesse sentido, algumas fontes literárias contraindicam o acesso intraósseo em

fêmur, pela característica pneumática e possibilidade de lesão do divertículo do saco

aéreo, citando como preferência o uso dos ossos ulna e tibiotarso (CUBAS, 2014).

A obtenção de imagem radiográfica é amplamente utilizada na clínica aviária

por não ser invasiva, apresentar boa relação custo-benefício e possibilitar a avaliação da

distribuição topográfica de tecidos moles e esquelético (PADULA, 2021). Na projeção

ventrodorsal é possível visualizar os sacos aéreos torácicos caudais e abdominais como

áreas simétricas radioluscentes cingindo as vísceras toracoabdominais (CUBAS, 2014;

PINTO, 2014). Radiografias com sulfato de bário são amplamente utilizadas em

avaliações de trato gastrointestinal em aves cativas por fornecer informações sobre a

morfologia e enfermidades, além de permitir a comparação de variações anatômicas e

fisiológicas (SILVA, 2012).

Devido à grande diversidade de descrição morfológica do divertículo femoral

nas diferentes espécies de aves, em associação à sua importância como subsídio para

condutas terapêuticas, o objetivo desta pesquisa foi descrever tal estrutura na espécie

Amazona aestiva.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido no Setor de Animais Silvestres do Hospital

Veterinário da Universidade de Brasília (HVET-UnB) sob autorização do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (SISBIO no

78956-1). Foram utilizadas 16 carcaças de Amazona aestiva, sendo 11 machos e cinco

fêmeas, com peso médio de 313,6 g, cedidas pelo Centro de Triagem de Animais

Silvestres do Distrito Federal (CETAS-DF), com causa mortis desconhecida. As carcaças

estavam congeladas, sendo submetidas a descongelamento lento em câmara fria de 2,4

à 4,9 oC, por 24 horas. Para determinação do sexo das carcaças, após o estudo

radiográfico e dissecação, foi feita a visualização direta das gônadas.

2.1 Exame radiográfico e injeção de contraste



Todas as carcaças selecionadas para o estudo encontravam-se com sistema

osteoarticular e respiratório íntegros. Para confirmação de tal apontamento, após

descongelamento, as carcaças foram submetidas a exame radiográfico (Aparelho Diafix

HF CDK® 2009/2010, Diadema, SP, Brasil) nas projeções ventrodorsal e laterolateral a

fim de descartar os espécimes que apresentassem fraturas e/ou alteração de silhuetas

internas. A calibração do aparelho de raio X utilizada foi de 46 kV, 200 mA e 10 mAs, com

distanciamento de um metro entre a ampola radiográfica e a extremidade cranial da

carina esternal do animal.

Antes da tomada radiográfica, foi introduzida uma sonda endotraqueal no 2,5

ou 3,0 na traqueia de cada carcaça, para a ventilação manual com ambu (450mL,

Oxigel®, São Paulo, SP, Brasil). Essa manobra teve como finalidade a expansão e

preenchimento das vias aéreas com ar, de modo a criar um contraste para visualização

em imagem diagnóstica.

Para a melhor identificação dos sacos aéreos, foi aplicada uma solução de

contraste, composta por 14 mL de sulfato de bário (Bariogel® 1g/mL, Cristália Produtos

Químicos Farmacêuticos Ltda, Itapira, SP, Brasil) diluído em 30 mL de água destilada,

para concentração final de 400 mg/mL. Também foi acrescido cerca de 0,25 a 0,3mL de

corante culinário da cor verde (Útil Festas®, Cascavel, PR, Brasil) para facilitar a

visualização das estruturas durante a dissecação.

As carcaças foram divididas aleatoriamente em dois grupos e, a cada injeção

de contraste, era feita uma imagem radiográfica para avaliar a dispersão e repleção de

estruturas pelo contraste injetado. No grupo A, oito carcaças (seis machos e duas

fêmeas) tiveram seus sacos aéreos preenchidos com solução de contraste, via

traqueotubo, em volume total de 40 mL dividido em três aplicações seriadas de 15 mL, 15

mL e 10 mL, e ventilação manual com o ambu a cada instilação, até completo

preenchimento do sistema respiratório (Figura 1).

No grupo B, também com oito carcaças (cinco machos e três fêmeas), a

injeção de sulfato de bário 400 mg/mL ocorreu mediante acesso intraósseo em epífise

distal do osso fêmur, com inserção total de agulha 21G (0,8 x 40 mm) e administração de

4 mL do contraste, dividido em duas aplicações com 2 mL cada (Figura 2). A cada

aplicação, foi realizada compressão manual do tórax juntamente com movimentos de

flexão e extensão de membros torácicos e pélvicos, com o objetivo de estimular a

circulação do contraste.



Figura 1. Sequências de imagens radiográficas em projeção ventrodorsal (A;C-E) e
laterolateral (B) de uma carcaça de Amazona aestiva. A e B: ausência de contraste. C-E:
após administração de 15mL (C), 30mL (D) e 40mL (E) de volume total de sulfato de
bário 400 mg/mL via traqueotubo.



Figura 2. Sequências de imagens radiográficas em projeção ventrodorsal (A;C;D) e
laterolateral (B) de uma carcaça de Amazona aestiva. A e B: ausência de contraste. Note
a presença da agulha inserida na epífise distal do osso fêmur esquerdo. C e D: após a
injeção de 2mL (C) e 4 mL (D) de volume total de sulfato de bário 400 mg/mL. Note a
presença do contraste em vasos sanguíneos do membro pélvico direito e cavidade
celomática.

2.2 Exame macroscópico

Com intuito de confirmar os achados visualizados nas imagens radiográficas

em relação à presença, extensão e morfologia do divertículo femoral, posteriormente, as

carcaças foram dissecadas delicadamente, com a utilização de material cirúrgico

convencional. Para tanto, foi realizada retirada da cobertura de penas na região ventral



da carcaça, além da incisão e do rebatimento ventral da pele das regiões cervical e do

tronco, com exposição da musculatura. Posteriormente, a musculatura ventral foi

seccionada medianamente, juntamente com o rebatimento dorsal do esterno, o que

permitiu a visualização dos sacos aéreos e órgãos celomáticos.

Nas carcaças do Grupo A, com o intuito de evitar o rompimento dos sacos

aéreos e de preservar o líquido do contraste internamente a estes, apenas os posteriores

(torácico cranial, torácico caudal e abdominal) foram dissecados. A detecção da

pneumaticidade dos ossos fêmures se deu através de sua desarticulação com os

respectivos acetábulos e posterior cortes longitudinal e transversal, ao nível do terço

médio, com arco de serra manual 12" fixo. Para melhor detalhamento, uma lupa

estereoscópica binocular (OLYMPUS® SZ40 6.7X – 40X, Japão) foi utilizada para avaliar

o interior dos segmentos ósseos e identificar a solução de contraste. No grupo B, a

pneumaticidade foi verificada através da dissecação de todos os sacos aéreos, a fim de

verificar a presença interna de contraste, após injeção intraóssea.

3.   RESULTADOS

3.1 Avaliação da imagem radiográfica contrastada

Os achados radiográficos no grupo A demonstraram o preenchimento completo

do sistema respiratório pelo contraste, mas ausência da solução de sulfato de bário no

interior do osso fêmur (Figura 1E). Para o Grupo B, após injeção de contraste por via

intraóssea femoral, o mesmo não foi visualizado nos sacos aéreos, mas foi destacado em

vasos sanguíneos, como veia femoral e ilíaca comum, sistema porta renal, veias

mesentéricas, veia cava caudal, átrios e veia jugular (Figuras 3E).



Figura 3. Imagem radiográfica em carcaça de Amazonas aestiva, em posicionamento
ventrodorsal (A; C-E) e laterolateral (B), demonstrando a inserção completa de agulha 21G,
antes e após a injeção de 2 mL (C) e 4 mL (D e E) de volume total de contraste, com
visualização das veia femoral (F), veias mesentéricas (M), veia cava caudal (VCc), veia
jugular (J), sistema porta renal (SPR) e átrios (AD).

3.2 Exame Macroscópico

Nas carcaças do grupo A, foram observadas as subdivisões dos sacos aéreos

caudais (torácico caudal e abdominal). Esses ocupam a parte caudal da cavidade

celomática de forma assimétrica, com os do antímero direito apresentando volume maior

que do esquerdo, com terminais mais caudais e ventrais, respectivamente (Figura 4).



Figura 4. Fotografia caudocranial da cavidade celomática de uma carcaça de
Amazona aestiva, com visualização dos sacos aéreos torácico cranial (#),
torácico caudal (*) e abdominal (+), preenchidos com solução à base de sulfato
de bário e corante verde. Legenda: VT: ventrículo gástrico; FG: fígado; PE:
porção caudoventral da parede da cavidade; ET: face interna do esterno; CE:
Carina Esternal.

Próximo à articulação coxal, foram observados divertículos femorais, com

pequenas saculações subdivididas, abrangendo a cabeça do fêmur, porém sem

comunicação interna ao osso (Figura 5). Em corte com auxílio de serra manual foi

possível visualizar a porção medular em fêmur ocupando toda a sua extensão, sem

pneumatização óssea ou presença de contraste em seu interior (Figuras 6B e C).



Figura 5. Fotografia da vista lateral da parede da cavidade celomática e medial do membro
pélvico direito em carcaça de Amazona aestiva. Observe a presença do divertículo femoral
(seta) ao redor da articulação coxal (círculo) e do músculo serrato superficial (MS), este
impregnado de verde devido sua relação anatômica com os sacos aéreos caudais. Note a
presença de contrastes com colorações branco e verde, entre divertículo femoral e
musculatura da parede do MS, respectivamente. Isso se dá devido à sedimentação do
corante, o qual fica mais evidente na musculatura devido ao maior volume em sacos
aéreos. Legenda: MP: músculo peitoral; C: Costelas; MPe: Membro pélvico.



Figura 6. Fotografia de cortes do osso fêmur de Amazona aestiva, com auxílio de lupa
estereoscópica binocular. A: Imagem de corte transversal do terço médio do fêmur, preenchido com
sulfato de bário, injetado via acesso intraósseo. B e C: cortes transversal e longitudinal,
respectivamente, do terço médio do fêmur de indivíduos do grupo A. Note medula óssea e ausência
de contraste no interior do osso, quando o sulfato de bário foi injetado por via endotraqueal.

Nas carcaças do grupo B, após dissecação foi possível constatar os achados

radiográficos a partir da visualização direta do contraste em vasos sanguíneos como veia

ilíaca comum e suas tributárias, veias porta renais (Figura 7) e hepática, veia cava caudal,

átrio direito, ventrículo direito (Figura 8) e demais vasos referentes a órgãos como

proventrículo e vasos pulmonares.



Figura 7. Fotografia da vista ventral da cavidade celomática de carcaça de Amazona
aestiva, após rompimento do saco aéreo abdominal (SAAb). Note, próximo ao testículo
(T), a veia porta renal caudal (VPRc), veia ilíaca externa esquerda (Is) e veia femoral (F)
destacadas por contraste, injetado via acesso intraósseo distal de fêmur direito.

Figura 8. Fotografia ventral do ventrículo direito (pinça), preenchido com contraste
em carcaça de um indivíduo de Amazona aestiva, após injeção por acesso
intraósseo. Legenda: Troncos braquiocefálicos.*:



4.    DISCUSSÃO

A pneumaticidade ocorre a partir da presença de forames pneumáticos em

diferentes ossos, que correspondem a passagens por onde o saco aéreo se estende, os

divertículos, podendo abranger articulações e/ou acessar a cavidade interna do osso

(CUBO, 2000; DERMIRKAN, 2006; FRAMER, 2006). O fêmur é exemplificado como um

dos ossos que possuem tal característica, embora haja menção da divergência entre a

morfologia e a anatomia dos processos pneumáticos entre gêneros e até mesmo espécies

de aves (GRESPAN, 2014).

Em estudo com avestruzes, BEZUIDENHOUT et al. (1999) e com

gralha-cinzenta (EL-SAYED, 2019) destacaram a presença do divertículo femoral derivado

do saco aéreo abdominal, com abrangência da articulação coxal, tecidos adjacentes e,

com internalização do fêmur através de um forame distal ao trocânter maior. Entretanto,

no presente estudo, foi observada a presença de divertículo femoral em articulação coxal,

porém, sem infiltração interna do saco aéreo no fêmur, corroborando o que foi encontrado

em perus por RAGAB et al. (2016), e em exemplares da espécie pato-real por

DERMIRKAN et al. (2006).

CUBO et al. (2000) realizaram estudo para determinação de ossos

pneumáticos via microscopia, através da total ausência de medula óssea e espessura

cortical, em 35 indivíduos de 24 espécies. A partir destes critérios, os autores detectaram

presença de úmero e fêmur pneumático em 70% e 29%, respectivamente. Para duas

espécies de psittaciformes (Myiopsitta monachus e Nymphicus hollandicus), a

pneumatização óssea ocorreu apenas no úmero, e não em fêmur. Considerando a

presente determinação de CUBO et al. (2000) para ossos pneumáticos, vale estender,

portanto, que devido a presença de medula óssea em toda a extensão do fêmur na

espécie Amazona aestiva detectada neste estudo, este não é considerado um osso

pneumático.

Em outro trabalho realizado por ORHANI et al. (2009) em buteo-rabo-canela

(Buteo rufinus), foi detectada a presença de um grande forame pneumático ventral ao

trocânter femoral ao nível da impressão obturatória, com presença de divertículo perirenal

afim aerar toda extensão do fêmur, característica não observada neste estudo em

Amazona aestiva. Também, foi observado disposição assimétrica em saco aéreo



abdominal, porém notou-se saco aéreo abdominal direito mais evidente, indo contrário ao

observado em pato real, Buteo-rabo-canela e avestruz (ORHANI, 2009; DERMIRKAN,

2006; RAGAB, 2016).

A via intraóssea é amplamente utilizada para abordagens emergenciais na

medicina de aves. Na literatura, encontra-se divergências em relação a tal abordagem

uma vez que o acesso intraósseo femoral é indicado principalmente em aves hipotensas

e/ou de tamanho reduzido, com inserção da agulha entre o trocanter maior e a cabeça do

fêmur (MARIETTO-GONÇALVES, 2016). Por outro lado, CUBAS (2014) e GRESPAN

(2014) contra-indicam o acesso intraósseo femoral, devido à pneumaticidade existente,

pois devido a presente conexão com o sistema locomotor, osteomielites podem ser

causadas por doença em sacos aéreos e, inversamente, fraturas abertas podem

ocasionar aerosaculites por possibilitar acesso de patógenos ao sistema respiratório

(PINTO, 2014).

RAGAB et al. (2016) descrevem que em perus, há ausência de pneumaticidade

em fêmur, o que permitiria acesso intraósseo sem repercussões negativas no sistema

respiratório. Consonante, os cortes macroscópicos de fêmur e a injeção de contraste via

acesso intraósseo femoral com trajeto referente ao sistema circulatório e não ao

respiratório, somado aos achados do contraste em âmbito cardiovascular, incluindo as

câmaras cardíacas, destacados neste estudo, elucidam que na espécie Amazona aestiva,

o uso emergencial desta via, amplamente utilizado na medicina intensiva de animais a fim

de restabelecimento da volemia sanguínea, da perfusão e oxigenação tecidual e até

mesmo correção de pressão arterial se torna eficaz e possível, corroborando com o

descrito por MARIETTO-GONÇALVES (2016) .

5.   CONCLUSÃO

Com este trabalho, conclui-se que o osso femoral de Amazona aestiva trata-se de um

osso medular com ausência de pneumaticidade e conexão com o sistema respiratório, o

que viabiliza a utilização de manobras ósseas nessas aves.
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