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PREFÁCIO 

 
 

Aves marinhas são predadoras de topo da cadeia trófica e, em 

geral, necessitam de águas produtivas para garantir sua subsistência e 

reprodução, muitas vezes demonstrando forte associação com 

cardumes de peixes. Além disso, podem ocasionar profundos efeitos 

sobre os ecossistemas terrestres onde nidificam, por introduzir grandes 

quantidades de nutrientes derivados do mar, alterando a 

disponibilidade de recursos para as plantas e influenciando a dispersão 

de sementes e a dinâmica das comunidades vegetais. No Brasil são seis 

as ordens de aves marinhas registradas: Sphenisciformes (pinguins), 

Procellariiformes (albatrozes e petréis), Phaethontiformes (rabos-de-

palha), Suliformes (fragatas e atobás), Pelecaniformes e 

Charadriiformes (maçaricos, gaivotas e trinta-réis, excluídas as famílias 

não marinhas destas ordens).  

Por suas características, os pinguins podem ser considerados 

sentinelas da saúde ambiental por responderem a mudanças 

ambientais nos distintos domínios oceanográficos que habitam e 

podem ser considerados bioindicadores, tanto da produtividade 

pesqueira quanto da poluição dos oceanos. O pinguim-de-Magalhães 

(Spheniscus magellanicus) é uma espécie de ave marinha classificada 

como Quase Ameaçada (IUCN, 2017 e MMA, 2014) que reproduz em 

colônias numerosas distribuídas pela Argentina, Ilhas Falkland (Malvinas) 

e Chile, realizando anualmente movimentos migratórios sazonais para o 

Brasil. Entre as principais ameaças a este táxon incluem-se atividades 

humanas que afetam direta e indiretamente as aves como o 

incremento da competição inter e intraespecífica por alimento imposto 

pela sobrepesca; a petrolização, a ingestão de plásticos e de 

micropartículas de polietileno causada pela poluição dos oceanos; e a 

mortalidade por captura incidental na pesca industrial, entre outras. 



 
	

Além disso, pelo comportamento reprodutivo em colônias 

(proximidade entre indivíduos da mesma espécie ou de várias espécies 

que nidificam próximas), estas aves também são suscetíveis a altas 

taxas de transmissão de doenças e portanto os processos de 

reabilitação e soltura devem ser muito cuidadosos e baseados no 

melhor conhecimento disponível para a espécie.  

Com o propósito de evitar o agravamento da situação de 

ameaça do pinguim-de-Magalhães, em 2010 foi elaborado o Projeto 

Nacional de Monitoramento da espécie, buscando sua construção e 

implementação coletiva. Este processo envolveu atores da sociedade 

e do governo brasileiros com o intuito de ampliar o conhecimento 

sobre a espécie no país e otimizar os esforços de pesquisa, reabilitação 

e monitoramento, possibilitando a contribuição e integração de 

iniciativas em prol da conservação. O Projeto Nacional de 

Monitoramento foi importante força de união de esforços ao ter 

compilado as informações disponíveis sobre a biologia da espécie; 

além disso identificou os principais fatores de ameaça e propôs uma 

série de medidas para implementação em duas áreas temáticas 

principais (pesquisa e reabilitação/soltura), identificando atores 

potenciais e seguindo uma escala de prazos e prioridades. 

Mesmo considerando que zelar pela conservação de nossa rica 

avifauna nacional é responsabilidade de cada cidadão brasileiro, as 

iniciativas e medidas a serem adotadas para reverter este quadro 

devem ser tomadas de maneira organizada e conjunta, em prol de um 

objetivo comum. Assim, passados alguns anos deste primeiro passo 

inicial do Projeto Nacional de Monitoramento do Pinguim-de-

Magalhães, as ações estratégicas de conservação para esta espécie 

foram incluídas no Plano de Ação Nacional para a Conservação das 

Aves Marinhas Ameaçadas – PAN Aves Marinhas, elaborado em 2017. 

Esta iniciativa do ICMBio/CEMAVE trata da importante união de 

esforços dos governos, da sociedade civil e das instituições de ensino e 



 
	

pesquisa, visando à conservação de parte importante da 

biodiversidade marinha. Neste contexto, a elaboração de um manual 

que apresente um texto de referência para a terapia intensiva de 

pinguins é fundamental, não apenas porque apoia de forma robusta a 

implementação de ações do PAN das Aves Marinhas relacionadas à 

saúde destas aves, como também orienta procedimentos que 

poderão ser adotados pela importante rede nacional formada hoje 

pelos Projetos de Monitoramento de Praia que são conduzidos no 

âmbito do licenciamento de petróleo e gás, e que anualmente 

registram e resgatam centenas de pinguins migratórios ao longo da 

costa brasileira.  

Assim, parabenizo aos autores desta iniciativa e espero que este 

material seja utilizado como referência nacional para todos os temas 

relacionados. 

 

 

 

Patricia Pereira Serafini 
Médica veterinária, M.Sc. 
Analista Ambiental ICMBio/CEMAVE 
Articuladora do Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os pinguins são aves marinhas não-voadoras amplamente 

distribuídas no hemisfério sul, sendo encontrados desde ambientes 

extremamente frios como a Antártida até regiões tropicais como as 

ilhas Galápagos. Das 18 espécies de pinguins existentes, 10 são 

consideradas em risco de extinção, tornando-os um dos grupos de 

aves mais ameaçados do mundo. 

O pinguim-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) é a única 

espécie de pinguim que visita regularmente o litoral brasileiro. Esta 

espécie se reproduz durante o verão na costa da Argentina, do Chile e 

das ilhas Falkland/Malvinas, e nos meses de inverno frequenta o litoral 

das regiões Sul e Sudeste do Brasil em busca de alimento (Figura 1). 

Durante esta etapa migratória de vida, os pinguins-de-Magalhães 

normalmente permanecem em alto mar, retornando à terra firme 

apenas ao regressarem às suas colônias reprodutivas. Uma fração 

destes animais, no entanto, pode sofrer com impactos humanos ou 

desequilíbrios ecológicos e, encontrando dificuldade em sobreviver em 

alto mar, encalha nas praias brasileiras (Figura 2). Por conta destes 

fatores ecológicos e ambientais, centenas a milhares de pinguins são 

resgatados anualmente ao longo da costa do Brasil e recebem 

cuidados veterinários para serem reabilitados e posteriormente 

retornarem à natureza ou, em alguns casos, serem destinados ao 

cativeiro. 

O quadro clínico mais frequentemente observado nos pinguins 

resgatados no Brasil envolve uma combinação de acentuada 

desidratação, hipoglicemia/subnutrição e hipotermia. Embora 

acometa pinguins juvenis e adultos, este quadro de debilitação é 

análogo à conhecida “tríade do neonato” em filhotes de mamíferos. 

Frente às características recorrentes que compõem este quadro, 
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propõe-se que este seja denominado como a Síndrome do Pinguim 

Encalhado. Neste manual, abordaremos os principais aspectos clínicos 

e terapêuticos relacionados a este quadro clínico, oferecendo subsídio 

para o avanço da medicina intensiva para os pinguins. 

 

 

 
Figura 1. Pinguins-de-Magalhães (adultos e juvenil) em colônia reprodutiva na 

Patagônia Argentina. 
Foto: Ralph E. T. Vanstreels/LAPCOM-USP 

 

 
Figura 2. Pinguim-de-Magalhães juvenil encalhado no litoral do Espírito Santo. 

Foto: Luis Felipe Mayorga/IPRAM 
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2 SUBNUTRIÇÃO E HIPOGLICEMIA 
 

 

Os pinguins-de-Magalhães são predadores generalistas, que 

podem se alimentar de peixes, crustáceos e cefalópodes. Sua dieta é 

extremamente flexível, adaptando-se de acordo com a 

disponibilidade de alimento. Dependendo do ano e da região, a dieta 

desta espécie pode ser composta, em massa, por: 7 a 55% de peixes, 2 

a 72% de cefalópodes e 2 a 85% de crustáceos. Dentre os peixes, as 

principais espécies consumidas são pequenos peixes alongados como 

a anchoíta (Engraulis anchoita), a sardinha-das-Falkland (Sprattus 

fuegensis), os peixes-rei (Odontesthes spp.) e o bacalhau negro 

(Paranotothenia magellanica). Dentre os cefalópodes, as lulas 

(Gonatus antarcticus e Doryteuthis spp.) e o polvo-de-concha 

(Argonauta nodosa) se destacam, enquanto o lagostim (Munida 

gregaria) é a principal espécie de crustáceo consumida. 

Estas presas podem diferir consideravelmente em termos da 

energia dispendida para a sua captura e aquela obtida pela sua 

ingestão. Enquanto as anchoítas, sardinhas e peixes-rei são presas de 

alto valor energético e que costumam se concentrar em cardumes, os 

cefalópodes tendem a ter um valor energético mais baixo e podem se 

dispersar em áreas amplas. Durante a migração invernal, portanto, os 

pinguins-de-Magalhães enfrentam o desafio de consumir presas em 

quantidade e qualidade suficiente para superar os gastos energéticos 

envolvidos na busca de alimento. Pinguins juvenis que todavia são 

inexperientes em encontrar cardumes ou áreas de concentração de 

presas podem passar por longos períodos em jejum, enfrentando um 

déficit energético crônico que os leva à subnutrição. É por este motivo 

que a maior parte dos pinguins-de-Magalhães que encalham na costa 

brasileira são juvenis gravemente subnutridos. A ausência de gordura 

subcutânea e a severa depleção da gordura perivisceral são achados 



	
4		

	
	

de necropsia comuns nestas aves. Por vezes, também há perda 

substancial da musculatura esquelética (Figura 3) e até mesmo de 

parênquima visceral, como pode ser notado em casos de redução da 

massa hepática. Assim, é comum que muitas funções vitais destas aves 

estejam gravemente comprometidas, e que os pinguins resgatados 

apresentem deficiência de nutrientes e metabólitos, inclusive com 

severa hipoglicemia e hipoproteinemia. 

 

 

 
Figura 3. Quadro de desnutrição severa em pinguins recém-admitidos à reabilitação. 

Fotos: (A) Luis Felipe Mayorga/IPRAM, (B) Renata Hurtado/SANCCOB 
 
 
 

Além dos efeitos mais agudos sobre a função cerebral e 

cardíaca, a deficiência crônica de nutrientes vitais poderá 

comprometer outras funções fisiológicas importantes. A subnutrição 

pode comprometer a eritropoiese, levando à anemia e produzindo um 

déficit de oxigenação periférica, e o funcionamento das células do 

sistema imune, levando à deficiência imunológica e predispondo a 

A	 B	
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infecções secundárias. Além disso, a subnutrição pode levar a prejuízo 

das funções hepática e renal, comprometendo a capacidade de 

detoxificação e depuração de toxinas e metabólitos tóxicos 

endógenos e exógenos. 

 

 

2.1 Avaliação do estado nutricional e da glicemia 

 

Apesar de a massa corpórea ser útil na avaliação do estado 

nutricional de um pinguim, o fato de os animais recebidos na costa 

brasileira serem predominantemente juvenis pode acarretar em uma 

variação considerável de tamanho e constituição física, inviabilizando 

o uso deste parâmetro de forma isolada (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4. Exemplo das diferenças em tamanho observadas em pinguins-de-
Magalhães juvenis (1º ano de vida) encalhados no litoral do Espírito Santo. 

Foto: Renata Hurtado/IPRAM 
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Embora outras estratégias mais analíticas de quantificação de 

condição corporal tenham sido desenvolvidas para outras espécies de 

pinguins, como é o caso do índice de condição corporal utilizado para 

a reabilitação de pinguins-africanos (ver Lubbe et al. 2014), estas 

estratégias ainda não foram adaptadas e validadas para uso em 

pinguins-de-Magalhães. Por este motivo, a avaliação da condição 

corporal por meio da palpação da musculatura peitoral é 

recomendada como uma estratégia rápida e eficaz para classificar o 

estado nutricional em quatro categorias: (1) caquético, (2) magro, (3) 

bom, (4) ótimo (Figura 5). Esta classificação é uma técnica simples e 

que permite uma avaliação rápida e confiável do estado nutricional 

de pinguins, conforme validado por estudos em zoológicos. 

 

 

 
 

Figura 5. Classificação do estado nutricional de pinguim em relação à quantidade de 
musculatura peitoral. 

 

 

Outra estratégia bastante utilizada para avaliar a intensidade do 

quadro de subnutrição é a quantificação da proteína plasmática total 

por meio de refratômetro clínico portátil, após a centrifugação de 

capilares de microhematócrito. Enquanto pinguins adultos em natureza 

apresentam 5 a 6 g/dL de proteína plasmática total, valores de 4 a 6 

g/dL são considerados normais durante o período em reabilitação. 

Valores abaixo de 3 g/dL, no entanto, são considerados indicativos de 

pacientes em condição crítica. 
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A anemia é comumente observada em pinguins subnutridos 

(mais informações no Item 3.2. Diagnóstico e avaliação clínica da 

desidratação), dificultando a recuperação do animal caso não seja 

devidamente tratada. Dependendo da gravidade do quadro clínico, é 

possível efetuar a suplementação de ferro por via oral (dose ainda não 

estipulada para pinguins) ou injetável (ferro-dextrano 10 mg/kg IM, 

frequência variável). No entanto, estudos recentes demonstram que o 

déficit férrico não é o principal limitante nos casos de anemia em 

pinguins debilitados, e a deficiência protéica desempenharia um papel 

mais crítico. Neste sentido, a suplementação nutricional com 

aminoácidos de alto valor biológico pode ser mais benéfica do que a 

suplementação férrica em si. Em casos mais graves, a transfusão 

sanguínea (mais informações no Item 5. Transfusão sanguínea) pode 

fornecer uma alternativa para a reposição emergencial do transporte 

de oxigênio em animais com anemia severa, além de auxiliar no 

combate a hipovolemia.  

A monitoração dos níveis de glicose sanguínea em aves 

enfermas mostra-se como uma importante ferramenta no 

acompanhamento destes pacientes, fornecendo subsídios que podem 

otimizar o período de recuperação. Em especial, o uso de glicosímetros 

portáteis é particularmente prático para uso em centros de 

reabilitação, oferecendo resultados rápidos, confiáveis e com custo 

relativamente baixo. A hipoglicemia em aves caracteriza-se por uma 

concentração de glicose sanguínea inferior a 200 mg/dL (equivalente 

a 11.1 mmol/L). Estudos de pinguins-africanos adultos em natureza 

revelaram glicemia de 212.6 ± 38.7 mg/dL (11.78 ± 2.15 mmol/L), 

enquanto pinguins-de-Magalhães adultos em cativeiro apresentam 

valores de 224.2 ± 63.0 mg/dL (12.44 ± 3.49 mmol/L). 

Clinicamente, aves em hipoglicemia apresentam sinais clínicos 

de apatia, depressão, letargia e penas eriçadas. Em casos mais graves 
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(glicemia inferior a 100 mg/dL ou 5.55 mmol/L) podem ocorrer tremores 

de cabeça, nistagmo, convulsões e óbito.  

 

 

2.2 Tratamento emergencial da hipoglicemia e subnutrição 

 

A correção emergencial dos valores de glicose sanguínea é uma 

medida importante para pacientes em estado crítico de hipoglicemia, 

uma vez que lesões cerebrais irreversíveis podem ocorrer como 

resultado da hipoglicemia intensa e prolongada. 

Caso se constate uma glicemia inferior a 150 mg/dL (8.3 mmol/L), 

e/ou em caso de pinguins que se apresentem em estado de choque 

no momento da admissão ao centro de reabilitação, a administração 

por via intravenosa de glicose ou dextrose mostra-se como a opção 

mais adequada. Nestes casos, a solução de dextrose a 25% ou 50% 

pode ser diluída 1:1 em fluidos (Ringer lactato ou solução de cloreto de 

sódio a 0.9%, dependendo do quadro clínico) e administrada em uma 

proporção de 1 a 2 mL/kg, em infusão lenta. É importante enfatizar, no 

entanto, que a administração de glicose por via subcutânea só deve 

ser realizada em concentrações muito baixas (inferiores a 2.5%); caso 

contrário, necrose e lesões subcutâneas poderão ocorrer. Já no caso 

de pinguins que apresentem adequado estado de consciência e 

reflexo de deglutição, uma alternativa é a administração por via oral 

de soluções com alto teor de açúcares (suplementos hidroeletrolíticos 

que contenham glicose, mel, xarope de dextrose ou frutose) diluídos 

em uma pequena quantidade de água.  

Além da hipoglicemia, pinguins encontrados na costa brasileira 

frequentemente apresentam um déficit de outros nutrientes, como 

como proteínas, vitaminas (A, B1, B6, B12, C, D, E, K), minerais (Ca, Cu, Fe, 

I, Mg, Mn, Se, Zn) e ácidos graxos essenciais. Por este motivo, o uso de 

formulações que combinem vários destes nutrientes (por vezes 



	
9		

	
	

denominadas “anti-tóxicos” ou “suplementos polivitamínicos”) são úteis 

no tratamento emergencial destas aves, seja por via oral ou 

intravenosa de acordo com a indicação de cada produto. 

Uma vez superado o estágio crítico do atendimento clínico, é 

importante que se tenha em mente que pinguins caquéticos possuem 

uma deficiência profunda de nutrientes que levará semanas para ser 

revertida, de modo que é necessário uma progressão gradual da dieta 

para reestabelecer o estado nutricional adequado. Para tal, o uso da 

alimentação pastosa (também denominada “papa de peixe”) é uma 

ferramenta essencial para a transição gradual da dieta nos estágios 

iniciais da reabilitação. Conforme será discutido adiante, o 

oferecimento precoce de peixes inteiros a pinguins desidratados é 

contraindicado, pois pode induzir a uma acentuação do quadro de 

desidratação, podendo levar ao óbito. Neste sentido, a alimentação 

pastosa serve como uma transição, reestabelecendo o trânsito 

gastrointestinal de forma progressiva e fornecendo o aporte energético 

necessário até que o pinguim esteja apto a receber peixes inteiros. A 

alimentação pastosa é tradicionalmente preparada mesclando-se 

peixe (retirar nadadeiras; cabeça opcional) e água em uma 

proporção de 1:1, acrescentando suplementos vitamínicos, minerais e 

probióticos, misturando em liquidificador e coando em peneira. 

Dependendo do quadro clínico do animal, a proporção de peixe e 

água pode ser ajustada para resultar em uma consistência final mais 

ou menos líquida (proporções de 1:2 ou 3:2, por exemplo). 

Além disso, também é possível adicionar suplementos 

energéticos ou proteicos à alimentação pastosa, de modo a contribuir 

à recuperação dos déficits nutricionais do paciente. É importante notar 

que suplementos nutricionais para pacientes convalescentes que são 

comumente utilizados em medicina humana ou de pequenos animais 

(por exemplo, Hill’s® Prescription Diet A/D e Nestlé® Ensure) devem ser 

utilizados com cautela, pois devido ao seu teor bastante elevado de 



	
10		

	
	

carboidratos e/ou triglicérides, podem levar à diarréia e à pobre 

absorção de nutrientes em pinguins. Existem formulações específicas 

para a alimentação de aves piscívoras (Emeraid® Piscivore, EdelWeiss® 

Large fish-eating bird formula, etc.) que evitam esses problemas, mas 

infelizmente ainda não são comercializadas no Brasil. 

 

 

3 DESIDRATAÇÃO 
 

 

Assim como outras aves marinhas, os pinguins possuem glândulas 

de sal, também denominadas glândulas supraorbitais, que são 

responsáveis pela produção de uma secreção hiperosmótica de 

aspecto espumoso que é eliminada pelas narinas. O objetivo principal 

desta glândula é a eliminação do excesso de sal presente na dieta, 

evitando um aumento excessivo da osmolaridade sanguínea. No 

entanto, embora esta glândula consiga compensar essa elevada 

demanda de sal (resultante da ingestão de presas), tudo indica que a 

ingestão de água do mar não é uma estratégia primária de 

hidratação nestas aves, provavelmente pelo elevado custo 

metabólico envolvido na eliminação do excesso de sal. 

Normalmente, os pinguins se mantém hidratados principalmente 

por meio da obtenção de água contida no alimento ou pela 

produção de água durante o consumo das gorduras provenientes de 

sua alimentação. Em casos excepcionais, quando em terra ou em 

lagos e estuários, os pinguins também podem se hidratar pela ingestão 

de água doce ou salobra. Assim, quando um pinguim é privado de seu 

alimento ocorre um déficit na sua ingestão de água. Durante o 

processo natural de jejum prolongado na fase de muda de plumagem, 

o rápido consumo dos estoques de tecido adiposo resulta na 

produção de água em quantidade suficiente para evitar a 
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desidratação. No entanto, quando o jejum ocorre em um pinguim que 

está em má condição corporal, os mecanismos de obtenção de água 

ficam comprometidos e os pinguins inevitavelmente desenvolvem um 

quadro de desidratação. 

Um fator complicador adicional é que devido à sua alta taxa 

metabólica, as aves tendem a ser mais suscetíveis à desidratação do 

que os mamíferos. A necessidade de ingestão de água diária de uma 

ave varia entre 5 a 30% do seu peso vivo quando esta encontra-se em 

situação de conforto térmico, sendo este requerimento inversamente 

proporcional ao tamanho corporal do animal. 

 

3.1 Patofisiologia da desidratação 

 

O termo desidratação é clinicamente utilizado para definir 

alterações do equilíbrio hídrico corporal, em que a perda de água é 

maior do que a absorção. As principais causas de desidratação são a 

falha na ingestão de água (por exemplo, em animais anoréxicos), a 

perda excessiva de fluidos corporais (diarréia, vômito e sangramento, 

por exemplo), ou a combinação de ambas. As desidratações são 

tradicionalmente classificadas como: (i) hipertônica, caracterizada 

pelo déficit de água sem a perda de sódio; (ii) isotônica, em que há 

um déficit equilibrado de água e sódio e; (iii) hipotônica, resultante da 

perda de fluidos com elevada concentração de sódio. Neste modelo 

de classificação, o quadro de desidratação enfrentado pelos pinguins 

encalhados seria predominantemente hipertônico, estando 

relacionado ao déficit de obtenção de água e à ocasional ingestão 

de água do mar (com altos níveis de sódio). 

A resposta inicial ao balanço negativo de volume circulante 

caracteriza-se inicialmente pela vasoconstrição periférica, seguida 

pelo desvio de fluidos intersticiais para o leito vascular, levando a 

manifestações clínicas que auxiliam o diagnóstico da desidratação 
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(por exemplo, nadadeiras e patas frias). Além disto, a desidratação 

pode acarretar também em uma hemoconcentração com 

consequente aumento da viscosidade sanguínea. Além de interferir na 

interpretação de resultados hematológicos, estas alterações 

comprometem ainda mais a perfusão e transporte sanguíneo de gases, 

nutrientes e metabólitos. 

Um aspecto particularmente relevante da desidratação em 

pinguins é que, devido à redução da disponibilidade de água, a 

secreção de fluidos digestivos é limitada e o trânsito gastrointestinal 

torna-se reduzido. Por conta disto, a capacidade de reestabelecer a 

hidratação por meio da ingestão de alimentos, como ocorreria 

normalmente, fica comprometida. Ao contrário, em um pinguim 

desidratado a ingestão forçada de alimentos com alto teor de sódio, 

como é o caso dos peixes marinhos (por exemplo, o teor de NaCl na 

sardinha é aproximadamente 10 vezes superior ao dos peixes de água 

doce), pode resultar em um efluxo de água para o lúmen do trato 

gastrointestinal, agravando o quadro de desidratação. 

Diante um quadro de desidratação, como resultado da 

hipoperfusão glomerular reflexa, os rins diminuem a produção de urina 

e aumentam a retenção de sódio, gerando um pequeno volume de 

urina com alta densidade. No entanto, deve-se destacar que 

diferentemente do que se observa em mamíferos, esta resposta tende 

a ser menos intensa nas aves, uma vez que a uréia e o potássio não 

contribuem de forma tão significativa neste processo. 

Outro ponto importante a se destacar em pinguins apresentando 

quadro grave de desidratação é o aumento na concentração 

plasmática de ácido úrico. No estado de intensa subnutrição em que 

os pinguins encalhados se encontram, a hipotrofia nutricional da 

musculatura esquelética leva a uma acentuada produção de 

metabólitos proteicos, dentre os quais a uréia e o ácido úrico se 

destacam. Com a depuração renal comprometida pela hipoperfusão 
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glomerular e pela insuficiência de água para garantir o fluxo no interior 

dos túbulos renais, a hiperuremia e a hiperuricemia se tornam achados 

comuns em aves debilitadas. A hiperuricemia, por sua vez, pode levar 

a um quadro crônico de deposição de cristais de urato em tecidos, 

órgãos e articulações, levando a distúrbios fisiológicos secundários. Em 

especial, o acúmulo de ácido úrico no interior dos túbulos renais pode 

prejudicar a função renal e levar a um déficit na eliminação de 

potássio, podendo conduzir a uma hipercalemia reflexa. 

Paralelamente, o aumento no catabolismo de gordura, seguido 

de carboidratos e proteínas, contribui para a formação de metabólitos 

ácidos e, consequentemente, para o desenvolvimento de um quadro 

de acidose. A hipoperfusão glomerular com reflexa redução do 

volume urinário e da capacidade de eliminação de metabólitos 

ácidos (incluindo o ácido úrico), apresenta potencial relevância na 

acentuação deste quadro de acidose. A hipoperfusão sistêmica 

associada à desidratação pode, também, levar a um aumento de 

metabolismo anaeróbico, resultando na produção e acúmulo de 

ácido lático. Felizmente, uma das adaptações fisiológicas dos pinguins 

ao mergulho é uma tolerância à acidose metabólica maior do que em 

outras aves. 

 

3.2 Diagnóstico e avaliação clínica da desidratação 

 

Os sinais clínicos do paciente desidratado variam de acordo 

com a natureza a gravidade e a evolução do quadro. Devido às 

características anatômicas dos pinguins, como a presença de uma 

plumagem extremamente densa e áreas aptéricas extremamente 

reduzidas, os sinais clínicos comumente observados em mamíferos e em 

outras aves, tais como a perda de flexibilidade da pele, podem não ser 

tão evidentes. 
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Quadros de desidratação leve (1 a 5%) podem não apresentar 

qualquer sinal clínico perceptível, de modo que recomenda-se que 

todos os pinguins resgatados em praias brasileiras sejam 

automaticamente considerados com algum grau de desidratação, 

mesmo quando parecerem normohidratados. Em quadros de 

desidratação moderada (5 a 7%) pode-se observar ressecamento das 

mucosas orais e oculares, aumento da viscosidade da saliva, apatia, 

prostração (Figura 6) e perda de elasticidade da pele (perceptível pelo 

pinçamento da pele na região interescapular). Os membros 

(nadadeiras e patas) podem se apresentar extremamente frios e as 

mucosas podem estar pálidas, porém estes são achados clínicos que 

também podem estar relacionados ao quadro geral de hipotermia e 

subnutrição. Em quadros de desidratação severa (7 a 10%), estes sinais 

se acentuam e os animais apresentam-se marcadamente prostrados e 

letárgicos, podendo haver taquicardia e hipotensão. Nos quadros 

gravíssimos (>10%), os pinguins entram em um estado de choque, 

podendo apresentar também nistagmo, enoftalmia ou convulsões e, se 

não receberem tratamento adequado, virão a óbito rapidamente. 

Do ponto de vista laboratorial, o hematócrito consiste em um 

estratégia frequentemente utilizada para a avaliação da 

desidratação, embora tenha limitações. Em animais desidratados, a 

redução do volume circulante leva à hemoconcentração, com uma 

consequente elevação do valor de hematócrito. No entanto, devido à 

crônica subnutrição aos quais foram submetidos, os pinguins que 

encalham na costa brasileira costumam apresentar uma acentuada 

anemia (possivelmente também associada à hemólise por 

hidrocarbonetos no caso de indivíduos que foram expostos ao óleo). 

Portanto, a interpretação do hematócrito de um pinguim debilitado 

deve levar em conta as influências contraditórias da anemia 

(reduzindo o hematócrito) e da desidratação (elevando-o). Enquanto 

o hematócrito normal para pinguins-de-Magalhães é de 38 a 45%, o 
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quadro de anemia em animais encalhados  pode reduzir 

significativamente estes valores, com frequência levando a 

hematócritos entre 15 e 35%, e em casos extremos, chegando a valores 

inferiores a 10%. A desidratação pode causar uma falsa elevação difícil 

de estimar, mas que com frequência leva a uma redução de 5 a 10% 

no valor “real” do hematócrito. Uma dinâmica semelhante ocorre com 

a concentração de proteína plasmática: a hemoconcentração 

causada pela desidratação pode levar a uma hiperproteinemia 

aparente, porém em pinguins debilitados na maioria das vezes esta 

alteração é sobrepujada pelo déficit de produção de albumina e 

globulinas devido à acentuada subnutrição. 

 

 

 
Figura 6. Pinguim letárgico devido ao quadro de desidratação. 

Fotos: Renata Hurtado/SANCCOB 
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Uma estratégia para avaliar a intensidade da desidratação de 

forma objetiva é a mensuração do hematócrito e da proteína 

plasmática no exame de admissão e reavaliar estes parâmetros após 3 

a 5 dias de tratamento de reposição hídrica. Como o déficit de 

eritrócitos e proteínas plasmáticas causado pela subnutrição crônica 

requer um intervalo superior para ser corrigido, é possível deduzir que as 

mudanças de hematócrito e concentração de proteínas plasmáticas 

neste período sejam primariamente devidas à recuperação do quadro 

de desidratação. Esta abordagem, no entanto, só permite uma 

avaliação durante e após o tratamento, não se prestando a guiar o 

tratamento inicial. 

Uma estratégia alternativa para a avaliação da desidratação é 

a quantificação plasmática da uréia e do ácido úrico. Embora não 

seja utilizada rotineiramente em pinguins, esta abordagem tem sua 

validade demonstrada para avaliar a desidratação em outras aves. 

Sabe-se, por exemplo, que pombos submetidos à privação de água 

apresentam valores 6 a 15 vezes superiores de uréia plasmática e 2 

vezes superiores de ácido úrico plasmático. 

Na ausência de exames laboratoriais que permitam uma 

avaliação definitiva padronizada da desidratação em pinguins, a 

abordagem clínica para estas aves costuma basear-se principalmente 

no exame físico e na interpretação subjetiva do hematócrito, sendo 

esta estimativa considerada pobre e passível de erros. É necessário, 

portanto, empregar estratégias que asseguram uma margem de 

segurança, ou seja, assumir que o animal está desidratado mesmo 

quando a evidência clínica for inconclusiva. Embora esta estratégia 

possa implicar na superestimação da gravidade dos quadros de 

desidratação, as implicações clínicas de realizar reposição volêmica 

excessiva tendem a ser menos graves do que o tratamento insuficiente 

da desidratação severa. Destaca-se que, nestas situações, a evolução 
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do quadro deve ser minuciosamente monitorada de acordo com os 

sinais de desidratação constatados ao início do tratamento. 

 

3.3 Escolha das soluções para fluidoterapia 

 

Há um amplo debate acerca da escolha das soluções para 

fluidoterapia em aves. A abordagem ideal para esta opção seria a 

quantificação dos eletrólitos no soro de cada paciente e a designação 

da fluidoterapia em função das necessidades individuais de cada ave. 

No entanto, esta abordagem dificilmente é viável na realidade das 

instituições que recebem e tratam pinguins na costa brasileira, de 

modo que devem-se buscar recomendações gerais que possam ser 

aplicadas com segurança à maioria dos casos. 

Muitos profissionais argumentam que o Ringer Lactato consiste na 

opção de escolha para aves devido à sua natureza isotônica em 

relação ao plasma aviário, sendo indicada nos casos de diarréia, 

quadros de choque ou na terapia de manutenção.  

Por outro lado, a solução de cloreto de sódio a 0.9% é utilizada 

com frequência na reposição inicial de fluidos, por exemplo em aves 

com quadros de regurgitação. Embora existam estudos experimentais 

demonstrando que não há alterações fisiológicas relacionadas à 

administração da solução de cloreto de sódio a 0.9% a aves hígidas, os 

altos valores de sódio e cloreto desta solução podem contraindicá-la 

para a fluidoterapia de manutenção de aves debilitadas. Além disso, 

no caso de pinguins resgatados em praias brasileiras, o uso desta 

solução é contraindicado devido ao quadro de desidratação 

hipertônica em que a grande maioria deles se encontra. 

Semelhantemente, o uso de soluções hipertônicas (por exemplo, 

cloreto de sódio a 3% ou 7.5%), ocasionalmente utilizadas no 

tratamento de pacientes em choque hipovolêmico, também é 

contraindicado para pinguins desidratados, tanto pela sua ineficácia 
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face à depleção de fluidos extravasculares quanto pelo seu potencial 

de acentuar a hipernatremia e hipercalemia. 

As soluções coloidais são compostas por moléculas de alto peso 

molecular (derivados do dextrano, polímeros de gelatina, amido de 

hidroxietila, etc.), e têm como objetivo aumentar o tempo de retenção 

dos fluidos no lúmen vascular. Ainda se sabe pouco sobre a 

administração destas soluções coloidais a pinguins debilitados; porém, 

é provável que elas tragam benefícios devido à baixa pressão 

oncótica intravascular associada à hipoproteinemia causada pela 

subnutrição. As soluções coloidais podem ser particularmente úteis em 

indivíduos em choque hipovolêmico, bem como em situações nas 

quais o intervalo entre hidratações será prolongado (por exemplo, 

quando a infusão intravenosa contínua não for possível durante a 

noite). É importante destacar, no entanto, que enquanto a 

administração de soluções cristalóides isotônicas (Ringer lactato, 

solução de cloreto de sódio a 0.9%, etc.) visam corrigir o déficit hídrico 

em todos os compartimentos de distribuição da água corporal 

(intravascular, intersticial e intracelular), a fluidoterapia com soluções 

coloidais tem como objetivo primário a correção da hipovolemia (ou 

seja, exclusivamente do compartimento intravascular). Portanto, o 

emprego de soluções coloidais não deve ser feito de forma isolada, 

mas em combinação com uma fluidoterapia primariamente baseada 

em soluções cristalóides isotônicas. 

Em todos os casos, conforme discutido anteriormente, às 

soluções de fluidoterapia podem ser acrescidos glicose, aminoácidos e 

outros componentes, com o objetivo de corrigir a hipoglicemia e 

subnutrição. A escolha e administração destes componentes, no 

entanto, dependerá da via de administração da fluidoterapia e do 

quadro clínico apresentado pelo animal. 
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3.4 Volume de reposição 

 

O volume de fluidos a ser administrado pode variar entre 5 e 10% 

do valor da massa corpórea da ave, dependendo da severidade da 

desidratação. O déficit hídrico (mL) pode ser calculado multiplicando-

se a massa corpórea (em gramas) pelo grau de desidratação (%). 

Após a estabilização inicial e a correção do déficit hídrico, deve-se 

calcular e fornecer as necessidades hídricas diárias do paciente; para 

aves, estima-se que o volume de manutenção diária de líquidos varie 

de 40 a 60 mL/kg/dia, sendo este valor aumentado no caso de filhotes 

ou animais apresentando regurgitação, vômito ou diarréia. 

Como a distribuição dos fluidos administrados requer uma difusão 

gradual para os diferentes compartimentos hídricos e há funções vitais 

que inevitavelmente implicam a perda de fluidos (respiração, função 

renal, trânsito gastrointestinal, etc.), é importante entender que a 

reposição deste déficit hídrico é um processo gradual e progressivo. O 

objetivo não é simplesmente a reposição de um volume definido de 

déficit hídrico, e sim a criação de um saldo hídrico diário positivo de 

modo que, ao longo de um período de tratamento, este déficit possa 

ser superado. A escolha da via e da velocidade de administração 

deve, portanto, ser guiada pela urgência da reposição volêmica em 

função da gravidade do quadro de desidratação e das limitações 

inerentes de cada via. 

Em quadros agudos, recomenda-se que 50 a 60% do volume 

total a ser infundido seja administrado nas primeiras 6 a 8 horas do 

tratamento, sendo o restante do volume administrado nas 16 a 18 horas 

subsequentes. Ao término das primeiras 24 horas de tratamento, uma 

nova avaliação do estado de hidratação (exame físico, frequência 

cardíaca, temperatura), massa corporal e resultados de exames 

complementares (hematócrito, proteínas totais, albumina, lactato, 
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uréia, ácido úrico) deverá ser realizada para direcionar as próximas 

etapas de tratamento. 

No caso da administração de soluções coloidais em aves com 

hipoproteinemia, recomenda-se tradicionalmente a infusão de 5 a 15 

mL/kg, enquanto o restante do volume a ser infundido seja 

administrado na forma de soluções cristalóides. 

Em quadros emergenciais, a terapia de desafio volêmico 

(administração de fluidoterapia na forma de bolus por via intravenosa) 

consiste na modalidade de escolha, em volume de 10 a 15 mL/kg a ser 

administrado em um intervalo mínimo de 10 a 15 minutos. Em outras 

aves, recomenda-se que a terapia de desafio volêmico seja 

continuada até que a pressão arterial se estabeleça com valores 

mínimos de 90 mmHg; no entanto, deve-se considerar que pinguins 

vítimas da Síndrome do Pinguim Encalhado, apresentam-se 

comumente hipoproteicos e, consequentemente, com uma baixa 

pressão oncótica. Este ponto mostra-se como uma limitação 

importante a reposição em bolus realizada de forma cega. Diante 

deste panorama, preconiza-se que esta modalidade de reposição seja 

guiada pela monitoração de parâmetros físicos (frequência cardíaca, 

tempo de preenchimento capilar, frequência respiratória e pressão 

arterial sistólica por métodos não-invasivos) associados ao 

conhecimento dos valores de hematócrito e proteínas totais. 

É importante destacar que estes cálculos de reposição volêmica 

são voltados principalmente à administração de fluidoterapia por vias 

parenterais. No caso da reposição volêmica por via oral, em aves que 

já se recuperaram dos estágios mais críticos da desidratação, utilizam-

se volumes muito mais elevados com o objetivo de compensar a 

absorção incompleta dos fluidos administrados, estimular o trânsito 

gastrointestinal e compensar a natureza hiperosmótica do alimento 

que é intercalado. 
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Exemplo de cálculo de volume de reposição: 
 

Consideremos um pinguim com massa corpórea de 2.2 kg, que 
apresenta um quadro de desidratação severa (desidratação estimada = 
8%). O déficit hídrico pode ser calculado em 176 mL (2200 g × 0.08). 

Se optarmos por uma manutenção diária de 60 mL/kg, o volume de 
manutenção diária será de 132 mL (2.2 kg × 60). Portanto, o volume total a 
ser é infundido será de 308 mL (176 + 132). 

Para administrar 60% deste volume nas primeiras 6 horas, a infusão de 
185 mL (308 × 60%) deverá ser feita durante este período inicial, e o volume 
restante de 123 mL (308 - 185) deverá ser administrado nas 16 horas 
subsequentes. 

 

 

3.5 Vias de administração de fluidos 

 

Em pinguins, a reposição de fluidos pode ser efetuada pelas vias 

intravenosa, subcutânea e oral. A hidratação deve ser efetuada até a 

resolução da causa da desidratação e quando o paciente estiver 

ingerindo água e alimento o suficiente para manter-se hidratado. 

 

3.5.1 Via intravenosa 

 

A via intravenosa mostra-se ideal para pinguins com um 

desequilíbrio hidroeletrolítico moderado a grave. Em especial, esta via 

é indicada para pinguins em estado de choque, com prostração 

intensa, cabeça pendente e dificuldade de deglutição. No entanto, 

apesar da importância desta via para o tratamento destes pacientes, 

o acesso às veias de pinguins severamente desidratados mostra-se 

como uma manobra de difícil realização, sendo a dissecação uma 

ferramenta a ser considerada em casos extremos (choque profundo).  

Para a realização de fluidoterapia intravenosa, a veia basílica 

(asa) é a mais utilizada (Figura 7), sendo canulada com cateteres de 

calibre 0.55 mm (24G) a 0.7 mm (22G). O cateter deve ser posicionado 

de forma a acompanhar a anatomia do membro, sendo 
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recomendado o uso de bandagem elástica (por cima do 

esparadrapo) para imobilizar/proteger o acesso e evitar 

contaminação. Recomenda-se a instalação de um adaptador com 

conector PRN Luer-Lock para proteção do cone de conexão do 

cateter e facilitação do manejo de aplicação, com consequente 

redução do risco de infecção e do estresse causado por aplicações 

consecutivas. É recomendando que o acesso venoso seja trocado em 

até 48 horas (em casos extremos, até 72 horas). Durante este período é 

importante que sejam tomados os cuidados necessários para proteger 

o acesso de danos físicos, assegurar um posicionamento confortável 

para o paciente e para garantir condições adequadas de higiene 

(Figura 8). Pinguins com acesso venoso devem ser mantidos com 

acesso restrito a água (daí a importância de assegurar-se de que as 

necessidades hídricas diárias do paciente sejam plenamente 

preenchidas por via intravenosa durante este período). Além disso, as 

aves deverão ser monitoradas em intervalos regulares e frequentes 

para verificação do fluxo de infusão (checar posicionamento do 

cateter) e avaliação do risco de remoção do cateter pelo pinguim. 

É importante lembrar que a remoção de penas para a 

introdução do cateter deve ser evitada ao máximo nos pinguins em 

reabilitação, pois implicará em perda da impermeabilidade impedindo 

a soltura da ave até a próxima muda de plumagem. 

 
 

 
Figura 7. Anatomia vascular da asa de pinguim (veias em azul; artérias em vermelho). 

Fonte: adaptado de Thomas & Fordyce (2008) 
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Figura 8. Hidratação endovenosa através de bomba de infusão; notar proteção do 

acesso venoso e acomodação do paciente efetuadas de forma adequada. 
Foto: Renata Hurtado/SANCCOB 

 

 

Dependendo da necessidade, do estado clínico geral e do 

comportamento da ave, pode se optar por sedação a base de 

opióides ou benzodiazepínicos ou mesmo anestesia com agentes 

inalatórios para auxiliar a instalação de um cateter venoso (Ver Item 6. 

Sedação, anestesia e controle da dor). 

Considerando que os pinguins em tratamento frequentemente 

estarão em hipotermia, é importante lembrar que os fluidos a serem 

administrados por via intravenosa devem estar em temperatura morna 

(35 a 39 °C) ou, em casos críticos, em temperatura de 39 a 40 °C (mas 

nunca superior a 41 °C). Devido ao caráter estéril destas soluções, é 

recomendável que não seja efetuado o armazenamento e 

conservação dos fluidos que restarem nas embalagens. 

 

3.5.2 Via subcutânea 

 

A via subcutânea é uma opção recomendada para a 

administração de fluidos em quadros de desidratação leve e na 

continuidade do tratamento após a reversão dos estágios mais severos 

de desidratação. É importante destacar que esta via possui um ritmo 

de absorção muito mais lento, sendo inadequada em pacientes com 

desidratação grave. Além disso, pacientes que apresentam déficit de 
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perfusão periférica, como no caso em pinguins com desidratação 

severa e hipotermia, a absorção de fluidos administrados por via 

subcutânea fica comprometida e a fluidoterapia administrada por esta 

via torna-se ineficiente. 

Para a administração de fluidos pela via subcutânea em pinguins 

normalmente utiliza-se a região interescapular e a região das pregas 

inguinais (Figura 9). Para um maior sucesso na absorção de fluidos 

aplicados pela via subcutânea, recomenda-se que se respeite o 

volume máximo administrado de 10 mL/kg por local de aplicação, 

uma vez que volumes maiores superarão a capacidade de absorção 

pela circulação local. Além disso, a aplicação de volumes excessivos 

em um mesmo sítio pode ser dolorosa e desconfortável para a ave, 

além de frequentemente levar ao extravasamento do fluido pelo 

orifício de injeção devido à pressão excessiva.  

 

 

 
Figura 9. Aplicação de fluido por via subcutânea na região interescapular (A) e nas 

pregas inguinais (B) de pinguins. 
Fotos: Laura Reisfeld/Aquário de São Paulo 

 

 

A	 B	
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Outra consideração importante é que a via subcutânea é 

contraindicada para a infusão de soluções de glicose ou dextrose com 

concentrações superiores a 2.5% ou de outras soluções que não 

apresentem eletrólitos em níveis isotônicos, caso contrário poderão 

ocorrer lesões teciduais importantes. Assim como para fluidos a serem 

administrados por via intravenosa, os fluidos a serem administrados por 

via subcutânea também devem estar em temperatura morna, de 35 a 

39 °C. 

 

3.5.3 Via oral 

 

A via oral é a alternativa mais fácil e simples de administração de 

fluidos e, contanto que alguns cuidados básicos sejam efetuados, 

também é a via mais segura. É indicada nos casos de desidratação 

leve a moderada, podendo ser utilizada tanto para a manutenção 

hídrica como para a correção do déficit hídrico. No entanto, por 

necessitar de uma perfusão sanguínea gastrointestinal adequada e sua 

taxa de absorção ser mais lenta do que a via intravenosa, é 

contraindicada nos casos de desidratação severa. Além disso, a via 

oral requer que a ave esteja consciente e com o reflexo de deglutição 

adequado, jamais podendo ser utilizada nos casos em que a ave não 

está plenamente consciente e não consegue manter o pescoço 

elevado. Caso contrário, poderá ocorrer a regurgitação e posterior 

aspiração do conteúdo administrado, levando a pneumonia aspirativa 

e até ao óbito da ave. Outro cuidado importante a ser considerado é 

a observação da cavidade oral durante a administração de fluidos, 

pois caso de refluxo a sondagem deve ser imediatamente interrompida 

(sob o risco de aspiração) (Figura 10). 

A via oral possui inúmeras vantagens, como: (i) a possibilidade de 

administração de volumes maiores (até 120 mL) de fluido administrados 

de 4 a 5 vezes ao dia, sendo por vezes estes volumes intercalados com 
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a administração de alimento pastoso em um intervalo mínimo de uma 

hora entre estes; (ii) a possibilidade de administração concomitante de 

fármacos e suplementos (sem restrição de concentração) e; (iii) o 

estímulo a motilidade gastrointestinal (diminuindo a translocação 

bacteriana intestinal). Por estes motivos, a via oral é a via de eleição 

para a hidratação de pinguins que já se recuperaram da fase mais 

crítica da desidratação e cujo comportamento alerta dificulta a 

manutenção de uma via intravenosa. 

 

 

 
Figura 10. Pinguim com atitude alerta recebendo hidratação oral; notar que a 

cavidade oral é observada durante todo o procedimento. 
Foto: Renata Hurtado/SANCCOB 

 

 

O principal cuidado com relação à administração de 

fluidos/papa por via oral está relacionado ao procedimento de 

sondagem, sendo crucial assegurar-se que a sonda foi introduzida no 

esôfago e não na traquéia. Três medidas simples podem ser utilizadas 

para esta finalidade: (i) visualização direta da traquéia durante a 

introdução da sonda (Figura 11); (ii) palpação do pescoço da ave 

após a sondagem, procurando identificar a presença da sonda no 
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interior do esôfago (paralelamente à traquéia); e (iii) observação do 

comportamento da ave, que não deve apresentar ansiedade ou 

desconforto excessivos ou sinais de dispneia/tosse. 

Além da administração de fluidos por via oral, vale considerar 

que a alimentação pastosa também auxilia a transição gradual da 

hidratação ao longo da reabilitação. O ajuste da proporção de peixe 

e água pode ser uma estratégia valiosa para assegurar a ingestão 

adequada de água em pinguins que ainda não estão plenamente 

hidratados.  

Conforme mencionado para a administração de fluidos por via 

intravenosa ou subcutânea, é importante que os fluidos (assim como a 

alimentação pastosa) a serem administrados por via oral estejam em 

temperatura morna (35 a 39 °C) ou, pelo menos, em temperatura 

ambiente. 

 

 

 
Figura 11. Sondagem esofágica efetuada corretamente em pinguim, sendo possível a 

visualização da abertura da traquéia (seta amarela). 
Foto: Renata Hurtado/SANCCOB 
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3.5.4 Outras vias de acesso 

 

A via intraóssea é amplamente utilizada em outras espécies de 

aves silvestres como uma alternativa quando não é possível 

estabelecer uma via intravenosa. Em pinguins, no entanto, a alta 

densidade óssea e a conformação anatômica dos membros dificultam 

o uso deste acesso, de modo que esta via não é considerada uma 

opção viável para reposição de fluidos. 

As vias intraperitoneal e intracloacal são raramente utilizadas em 

pinguins e pouco se sabe acerca da aplicabilidade, custo-benefício e 

eficácia. No caso da via intraperitoneal, é importante destacar que a 

localização anatômica do estômago, que estende-se caudalmente 

até a região da cloaca, dificulta o acesso a áreas livres da cavidade 

celomática. Com relação à via intracloacal, o tamanho reduzido do 

reto e a limitada capacidade de expansão da cloaca nos pinguins 

limitam o volume de fluidos que pode ser administrado por essa via 

(nunca superior a 10 mL) (Figura 12). Conforme abordado no item 4.2 

Tratamento da hipotermia, esta via tende a ser mais frequentemente 

utilizada para reversão da baixa temperatura corporal do que para 

reposição hídrica. 

 

 
Figura 12. Fluidoterapia (com volume reduzido) por via intracloacal em pinguins. 

Foto: Laura Reisfeld/Aquário de São Paulo 
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4 HIPOTERMIA 
 

 

Os pinguins-de-Magalhães habitam as águas frias de regiões 

temperadas e subtropicais e, portanto, enfrentam um constante 

desafio em evitar a perda de calor. O calor gerado pelo metabolismo 

corporal destas aves é mantido por meio de quatro estratégias 

principais: a conformação corpórea, a plumagem impermeável, os 

depósitos subcutâneos de gordura e as adaptações circulatórias 

especiais. 

A conformação corpórea dos pinguins é fusiforme, compacta e 

arredondada. Além dos benefícios hidrodinâmicos desta conformação 

corporal, a qual assemelha-se ao de outros animais aquáticos como 

peixes e cetáceos, também traz benefícios do ponto de vista da 

termorregulação (Figura 13). O corpo fusiforme, juntamente com os 

membros curtos e a reduzida quantidade de pregas na pele, 

minimizam a superfície corporal e reduzem a área disponível para a 

troca de calor com o meio ambiente. 

 

 

 
Figura 13. O corpo fusiforme e compacto dos pinguins-de-Magalhães é uma 

adaptação à natação e termorregulação no ambiente marinho. 
Foto: Luis Felipe Mayorga/IPRAM 
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Apesar de curta, a plumagem dos pinguins é extremamente 

densa, sendo que o encaixe perfeito das penas garante que elas 

formem uma camada externa plenamente impermeável e uma 

camada interna que retém um colchão de ar (Figura 14). Esta 

combinação de impermeabilidade e camada de ar constitui-se em 

um poderoso termoisolante, protegendo os pinguins da perda de calor 

para a água. No entanto, o alinhamento para o encaixe perfeito das 

penas requer um intenso esforço de manutenção por parte dessas 

aves. Esta manutenção consiste no comportamento de preening 

(também denominado “alinhamento das penas”), em que os pinguins 

utilizam seus bicos para cuidadosamente alisar e posicionar 

corretamente cada uma de suas penas, valendo-se das propriedades 

desembaraçantes da secreção da glândula uropígea (localizada na 

região do dorso próximo à base da cauda) (Figura 15). 

 

 

 
Figura 14. Pinguim-de-Magalhães com plumagem impermeável. 

Foto: Renata Hurtado/IPRAM 
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Figura 15. Comportamento de preening observado em pinguins: colhendo secreção 

da glândula uropígea (A) e alinhando as penas (B). 
Fotos: (A) Renata Hurtado/IPRAM, (B) Luis Felipe Mayorga/IPRAM 

 

 

Os depósitos subcutâneos de gordura, além de atuarem como 

um termoisolante, também servem como um estoque energético. Por 

este motivo, pinguins em boa condição corpórea possuem uma 

camada de tecido adiposo distribuída ao longo de toda a região 

ventral do corpo, estendendo-se desde a região cervical até a cloaca, 

de modo a auxiliar no isolamento térmico. 

Por fim, para evitar a perda excessiva de calor através das 

nadadeiras, patas e áreas expostas da cabeça, os pinguins possuem 

sistemas de contracorrente circulatória, em que as veias e artérias que 

irrigam estas regiões anatômicas transitam paralelamente. Estes 

sistemas permitem que o sangue arterial que se destina a estas áreas 

ajude a reaquecer o sangue venoso que delas retornam, diminuindo a 

diferença de temperatura e, consequentemente, o choque térmico. 

Como resultado desta adaptação, a pele e os tecidos das nadadeiras, 

patas e áreas descobertas da cabeça frequentemente estão em 

temperatura inferior à temperatura central do corpo, permitindo que 

estes tecidos por vezes possam tolerar longos períodos de hipotermia 

(chegando a até 10 a 12 °C abaixo da temperatura corporal da ave) 

sem sofrer lesões ou alterações patológicas. 
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Essas adaptações permitem aos pinguins-de-Magalhães 

sobreviverem em águas frias, que na costa argentina atingem até 5 a 7 

°C durante o inverno. No entanto, mesmo as águas relativamente 

quentes de 15 a 20 °C na costa brasileira podem tornar-se um desafio 

para a termorregulação dos pinguins debilitados. Isso ocorre porque 

em condição de subnutrição, a camada subcutânea de tecido 

adiposo desaparece, deixando de oferecer isolamento térmico. Além 

disso, conforme os pinguins enfrentam dificuldades em encontrar 

alimento, eles aumentam o número de horas diárias de forrageamento, 

chegando ao extremo de ocupar 12 a 15 horas por dia, restando 

pouco tempo para o comportamento de alinhamento de penas que 

assegura a impermeabilidade da sua plumagem. Por fim, nos estágios 

finais da debilitação, a profunda subnutrição limita os recursos 

energéticos disponíveis para o metabolismo e, consequentemente, fica 

reduzida a produção endógena de calor. 

Em essência, a hipotermia resulta de situações em que a perda 

de calor supera a capacidade de produção, ou quando a produção 

se encontra diminuída e ineficiente. Do ponto de vista clínico, trata-se 

de um quadro crítico uma vez que várias funções vitais dependem de 

uma faixa ótima de temperatura. Enquanto alguns tecidos têm maior 

tolerância à redução de temperatura, como é o caso da pele e da 

musculatura, a manutenção de uma temperatura central mínima é 

essencial para o funcionamento cardíaco e do sistema nervoso. Como 

resultado de uma hipotermia gradativa e não adequadamente 

corrigida, pode-se observar uma condição de hipometabolismo, 

imunossupressão, acidose, arritmias cardíacas e até mesmo o óbito.  
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4.1 Avaliação da temperatura corpórea 

 

De modo geral a temperatura corpórea dos pinguins é mais 

baixa do que a maioria das aves, tendo valores médios de 37.8 a 40.5 

°C dependendo da espécie, idade e comportamento no momento da 

aferição. No entanto, há de se considerar que a temperatura aferida 

pela cloaca pode ser 2 a 3 °C mais baixa do que a temperatura nos 

órgãos vitais. Para pinguins-de-Magalhães em reabilitação, considera-

se em geral que a temperatura aferida por esta via esteja na faixa de 

39 a 41 °C; sendo que valores inferiores a 39 °C são considerados 

indicativos de hipotermia, e inferiores a 36 °C são indicativos de um 

hipotermia crítica. Situações de medo ou estresse fazem com que a 

temperatura corpórea se eleve, de modo que a interpretação da 

temperatura corpórea deve levar em conta o comportamento da ave 

e se ela está se debatendo ou hiperventilando durante a contenção 

física.  

Para o aferimento da temperatura via cloaca, recomenda-se o 

uso de termômetros digitais de ponta flexível, que permitem um menor 

tempo de contenção física e diminuem o risco de lesões à ave (Figura 

16). Durante a aferição, é importante assegurar-se que o sensor na 

extremidade do termômetro esteja em contato direto com a mucosa 

cloacal, e não apenas em meio ao material fecal; caso contrário a 

temperatura será subestimada. 

Termômetros esofágicos podem ser utilizados em aves 

inconscientes ou sedadas, porém, deve-se ter em mente que a 

presença de conteúdo alimentar ou de helmintos poderá interferir com 

a temperatura aferida. 

Embora a palpação das nadadeiras e patas possa dar a 

sensação de que uma ave está “fria”, essa avaliação pode ser 

enganosa uma vez que estas áreas expostas de pele podem estar 

fisiologicamente hipotérmicas mesmo quando a temperatura corpórea 
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central estiver normal. Além disso, aves desidratadas estarão em 

vasoconstrição periférica, o que também resultará em diminuição da 

temperatura nas nadadeiras e patas. Pelos mesmos motivos, técnicas 

termográficas e termômetros infravermelhos não são confiáveis para a 

avaliação da temperatura central em pinguins. 

 

 

 
Figura 16. Aferição de temperatura corporal em pinguins. 

Foto: Laura Reisfeld/Aquário de São Paulo 
 

 

4.2 Tratamento da hipotermia 

 

Ainda que no caso de pinguins debilitados encontrados na costa 

brasileira a hipotermia seja uma consequência e não uma causa 

primária da debilitação, este quadro deve ser considerado uma 

prioridade devido à sua gravidade e ao elevado risco de óbito. As 

estratégias mais eficientes de fornecimento de calor a uma ave 

hipotérmica incluem a administração de fluidos aquecidos e o 

oferecimento de ar umidificado e aquecido por vias aéreas. 
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Destas, a administração intravenosa de fluidos é a mais eficaz 

por permitir que o calor fornecido atinja mais rapidamente os tecidos 

mais sensíveis à hipotermia, como o coração e o encéfalo. Além disto, 

a administração de fluidoterapia também permite o combate à 

desidratação e hipoglicemia, beneficiando o tratamento do quadro 

clínico de debilitação de forma mais ampla. Para esta finalidade, em 

casos críticos de hipotermia recomenda-se que os fluidos administrados 

por via intravenosa sejam mantidos em uma temperatura de 39 a 40 

°C. 

A infusão de fluidos aquecidos pela via cloacal é outra estratégia 

que permite o fornecimento de calor diretamente ao interior do corpo 

dos pinguins. Conforme mencionado anteriormente, devido às 

particularidades do sistema digestivo dos pinguins os volumes 

administrados devem ser bastante reduzidos (sempre inferiores a 10 

mL), sendo aquecidos em temperatura de 39 a 40 °C. 

A administração de ar ou oxigênio umidificado e aquecido é 

uma estratégia que também pode ser utilizada para fornecer calor a 

aves debilitadas. Considerando que os pinguins debilitados também se 

apresentam anêmicos devido à subnutrição e com déficit de perfusão 

devido à desidratação, a administração de O2 também contribui para 

a atenuação das consequências negativas do quadro clínico geral 

(Figura 17). 

O fornecimento de calor através de colchões e bolsas térmicas 

não chega a ser contraindicado, porém é importante ter em mente 

que sua eficácia é reduzida em quadros de hipotermia severa. Devido 

ao quadro geral de hipoperfusão periférica causado pela 

desidratação e pela hipotermia, o calor administrado às áreas externas 

do corpo terá uma capacidade limitada de se disseminar ao restante 

do corpo.  Ao contrário, face ao quadro de hipoperfusão, hipoglicemia 

e provável hipotensão, estas técnicas de fornecimento periférico de 

calor devem ser cuidadosamente avaliadas antes de empregadas, 



	
36		

	
	

pois podem produzir uma vasodilatação periférica. Esta vasodilatação 

periférica pode anular o mecanismo de vasoconstrição 

compensatória, o que acentuará o quadro de hipotensão e levará à 

piora da hipoperfusão sistêmica.  

 

 

 
Figura 17. Oxigenoterapia em pinguim utilizando concentrador de O2. 

Foto: Renata Hurtado/SANCCOB 
 

 

As técnicas de fornecimento de calor baseadas no método de 

convecção, em que se utilizam radiadores ou aquecedores com 

ventiladores para criar um fluxo lento porém contínuo de ar quente 

sobre o paciente, mostram-se mais efetivas e de menor risco ao 

paciente, podendo contribuir à aquisição de calor pela inalação do ar 

morno (Figura 18). 

Um cuidado importante no tratamento da hipotermia é a 

atenção para não produzir queimaduras. Mesmo quando a 

temperatura corpórea estiver criticamente baixa e o risco de choque 

for iminente, nunca se deve fazer uso de fluidos excessivamente 

quentes. No caso da infusão intravenosa ou cloacal, a temperatura 

dos fluidos nunca pode superar os 41 °C, pois temperaturas superiores 

poderão causar lesões vasculares ou comprometer a integridade das 

células sanguíneas, piorando o quadro clínico. No caso do uso de 
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colchões e bolsas térmicas, é importante colocar camadas de toalhas 

secas entre esses equipamentos e a pele da ave para evitar 

queimaduras. É importante checar periodicamente a temperatura à 

qual os animais estão expostos, tocando os equipamentos com a parte 

interna do pulso por um período prolongado (pelo menos 10 a 15 

segundos) antes de concluir se a temperatura está adequada. 

 

 

 
Figura 18. Fornecimento de calor por convecção em pinguim hipotérmico. 

Foto: Renata Hurtado/IPRAM 
 

 

É importante considerar, ainda, que um pinguim em hipotermia 

se encontra nesta situação não apenas pela sua incapacidade de 

produzir calor, mas também pela ineficiência dos seus mecanismos de 

isolamento térmico (devido à falta de tecido adiposo e de 
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alinhamento da plumagem). Isto significa que assim como estas aves 

terão dificuldade para reter o calor, elas também terão dificuldade em 

evitar o recebimento de calor excessivo. Por isto, aves debilitadas 

tendem a ter flutuações rápidas de temperatura, podendo oscilar 

rapidamente da hipotermia à hipertermia e vice-versa. É importante 

portanto monitorar a temperatura das aves em tratamento 

periodicamente, sendo necessária especial atenção no período da 

noite/madrugada, quando os animais serão, por vezes, deixados sem 

supervisão durante várias horas. 

Ao utilizar fontes externas de calor em aves conscientes e com 

estado clínico menos crítico, deve-se garantir que o posicionamento 

destas fontes de calor permita que as aves tenham a opção de 

afastar-se caso se sintam desconfortáveis (Figura 19). No caso das 

lâmpadas e aquecedores, o risco de queimaduras ou eletrocussão 

também deve ser considerado cuidadosamente, uma vez que, na 

busca por calor as aves poderão empurrar grades e cercas e acabar 

entrando em contato direto com os aquecedores. Em caso de grupos 

de pinguins em que alguns estão mais vigorosos do que outros, é 

importante assegurar-se que os indivíduos mais debilitados também 

receberão calor e não serão pisoteados pelos demais. Para evitar 

situações como esta, é recomendada a formação de lotes de 

indivíduos que estejam em condições clínicas semelhantes (Figura 20). 

 

 



	
39		

	
	

 
Figura 19. Exemplo de recinto para reabilitação de pinguins, possibilitando que os 
animais se afastem ou se aproximem da radiação fornecida pelas lâmpadas UV. 

Foto: Renata Hurtado/SANCCOB 
 

 
 

 
Figura 20. Separação de pinguins debilitados em lotes, levando-se em consideração 

as condições clínicas individuais e evitando superlotação das baias. 
Foto: Luis Felipe Mayorga/IPRAM 
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5 TRANSFUSÃO SANGUÍNEA  
 

 

A transfusão sanguínea é um procedimento indicado em 

situações de anemia e hipovolemia severas, mas ainda é pouco 

praticada nos centros de reabilitação de fauna marinha no Brasil. 

Apesar de não haver informação acerca da existência de grupos 

sanguíneos em pinguins, é possível que reações de hipersensibilidade 

decorrentes de transfusões subsequentes ocorram. 

 

5.1 Indicações e técnicas para transfusão sanguínea em aves 

 

Quando se aborda um paciente anêmico sobre a ótica da 

hemoterapia, é fundamental a monitoração de alguns parâmetros 

laboratoriais antes de submeter o paciente a uma transfusão 

sanguínea.  

Em especial, deve-se avaliar se a anemia é responsiva 

(regenerativa), se os índices hematimétricos permitem um tratamento 

mais conservativo ou se a gravidade e a urgência do quadro exigem a 

transfusão sanguínea. A presença de células vermelhas imaturas 

(reticulócitos) no sangue periférico é normal e indicativa da 

regeneração de eritrócitos, que é muitas vezes descrita como 

policromasia ou policromatofilia. Um ligeiro grau de anisocitose dos 

eritrócitos também pode ser considerado um achado normal em aves 

saudáveis. Os eritrócitos aviários têm uma meia-vida mais curta (25 a 45 

dias) do que as hemácias de mamíferos e, devido a esta substituição 

mais rápida, as aves apresentam normalmente um grau mais elevado 

de policromasia do que os mamíferos. 

 O volume sanguíneo das aves é estimado entre 4 e 8% do peso 

corporal, sendo que aves mais jovens têm um volume de sangue 

proporcionalmente maior que as adultas. Comparado com o dos 
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mamíferos, o sangue aviário é mais viscoso porque os glóbulos 

vermelhos são maiores e menos deformáveis. A avaliação dos 

eritrócitos de um paciente pode ser realizada através do hematócrito, 

da contagem total de eritrócitos, da concentração de hemoglobina, 

da estimativa do volume corpuscular médio e hemoglobina 

corpuscular média, da contagem de reticulócitos e morfologia de 

eritrócitos. As contagens de reticulócitos variam geralmente entre 1% e 

5% em aves normais, com níveis mais elevados sugerindo regeneração 

de eritrócitos. Como a contagem de reticulócitos fornece uma 

estimativa mais precisa da regeneração de eritrócitos do que 

policromasia, é o método mais indicado para caracterizar a 

regeneração. 

 

5.2 Patofisiologia da anemia e do choque  

 

A anemia é definida por uma diminuição do hematócrito, do 

número de eritrócitos e da concentração de hemoglobina, podendo 

ser classificada em 3 grupos: anemia por perda de sangue, anemia 

regenerativa e anemia não-regenerativa. A anemia por perda de 

sangue assemelha-se à anemia não-regenerativa na fase aguda da 

perda de sangue, mas torna-se progressivamente regenerativa. Em 

pinguins, as causas possíveis de anemia por perda de sangue incluem 

traumatismos (por exemplo, fraturas expostas), parasitas (por exemplo, 

Contracaecum pelagicum, Cardiocephaloides physalis) e outras 

causas não-específicas (por exemplo, ulceração do trato 

gastrointestinal). Quadros de sepse, intoxicação (por exemplo, 

intoxicação por derivados de petróleo) causam anemias 

regenerativas. A anemia não-regenerativa pode desenvolver-se em 

pinguins devido à meia-vida curta das hemácias e pode ser causada 

por infecções crônicas (por exemplo, aspergilose) e intoxicações (por 

exemplo, por metais pesados). Aves com intoxicação por chumbo 
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podem ter eritrócitos hipocrômicos, disformes e com ponteados 

basofílicos. 

 As aves parecem ser mais capazes de lidar com a perda de 

sangue aguda e acomodar melhor a perda de sangue crônica do que 

os mamíferos. Isto ocorre porque o espaço extravascular das aves 

substitui rapidamente fluidos vasculares perdidos, e a medula óssea 

tem a capacidade de mobilizar um grande número de eritrócitos 

imaturos. A ausência de algumas respostas autonômicas ao choque 

hipovolêmico em aves também tende a aumentar a sua sobrevida em 

quadros de hipovolemia grave. 

O choque hipovolêmico pode desenvolver-se quando houver 

uma diminuição do volume sanguíneo ou uma distribuição 

inadequada do fluxo sanguíneo. Esta diminuição do fluxo sanguíneo 

pode ser absoluta (por exemplo, hemorragia, coagulopatia) ou relativa 

(por exemplo, desidratação, policitemia). Quando uma ave se 

encontra num estado hipovolêmico considerável (por exemplo, mais 

de 30% de perda de volume sanguíneo), há também uma diminuição 

na pressão sanguínea e na ativação dos barorreceptores e do centro 

vasomotor no bulbo raquidiano. Isso leva à ativação do sistema 

nervoso simpático, o que pode levar à vasoconstrição das veias 

periféricas e arteríolas, aumento da frequência cardíaca e contração 

miocárdica, aumento da produção e liberação de catecolaminas, 

ativação das células justaglomerulares nos rins, liberação de renina e 

ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O objetivo final 

de todos esses mecanismos é restaurar a pressão arterial normal. 

Paralelamente a estes mecanismos, ocorre a mobilização de um 

grande número de eritrócitos imaturos da medula óssea.  

O choque pode ser dividido em 3 fases distintas. Na fase 

inicial/compensatória (por exemplo, perda de menos de 20% do 

volume sanguíneo), as aves apresentam taquicardia, pressão arterial 

normal ou aumentada, pulso forte e rápido e tempo de preenchimento 
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capilar inferior a 1 segundo. Nesta fase, a resposta do paciente aviário 

à administração de fluido cristalóide normalmente ocorre sem 

intercorrências. Na fase seguinte ou fase de descompensação 

precoce (por exemplo, perda contínua de sangue ou diminuição de 

25% a 30% do volume sanguíneo), as aves encontram-se em estado 

hipotérmico, apresentando sinais clínicos como extremidades frias, 

taquicardia, normo ou hipotensão, mucosas pálidas, aumento do 

tempo de preenchimento capilar e depressão mental. Para tratar estes 

pacientes, é necessária uma fluidoterapia agressiva com cristalóides e 

colóides. O estágio final, ou fase de descompensação tardia, ocorre 

quando há perda significativa de sangue (mais de 60% do volume 

sanguíneo), e as respostas neuroendócrinas autonômicas ao choque 

tornam-se ineficazes e há falha generalizada de órgãos. Sinais clínicos 

comuns associados às aves na fase descompensatória são: hipotensão 

grave, mucosas pálidas ou cianóticas, ausência de preenchimento 

capilar, pulsos fracos ou ausentes, hipotermia, oligúria ou anúria, 

edema pulmonar, estupor ou coma e parada cardiorrespiratória. 

Normalmente, os pacientes aviários que se apresentam na fase 

descompensatória têm um prognóstico ruim, apesar de todos os 

esforços terapêuticos. 

 

5.3 Indicações para a transfusão sanguínea em pinguins 

 

As transfusões de sangue são indicadas em casos em que há 

falta de eritrócitos, trombócitos, fatores de coagulação, albumina ou 

antitrombina. Objetivamente, a transfusão é indicada quando um 

pinguim apresentar um hematócrito inferior a 20%, ou quando tiver 

sofrido a perda de 20% do volume sanguíneo em função de um 

trauma, ou em pacientes cirúrgicos com anemia crônica. Para cada 

caso, é importante avaliar a capacidade do paciente para lidar com 
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o estresse da transfusão de sangue e as possíveis reações adversas a 

este procedimento.  

No entanto, a transfusão sanguínea é contraindicada em 

pacientes: (i) normovolêmicos; (ii) que apresentem desidratação 

acima de 7%; (iii) com anemia crônica leve/moderada mas que não 

apresentam maiores complicações clínicas; (iv) anêmicos com 

hipoproteinemia. 

Caso um pinguim encalhado (sem sinais de perda aguda de 

sangue) esteja com hematócrito inferior a 20% e desidratação acima 

de 7%, é importante realizar sua estabilização prévia com oxigênio, 

fluidoterapia intravenosa e outros cuidados de suporte (por 2 a 3 dias) 

antes da realização da transfusão sanguínea.  

 

5.4 Grupos sanguíneos e teste de reação cruzada 

 

Grupos sanguíneos já foram estudados em algumas espécies de 

aves das ordens Galiformes e Anseriformes, mas são desconhecidos 

para a grande maioria das aves silvestres. Não há, até o presente 

momento, estudos sobre grupos sanguíneos em pinguins. Portanto, o 

teste de reação cruzada deve ser realizado antes de cada transfusão 

de sangue, especialmente quando um doador heterólogo é usado ou 

quando uma ave está recebendo uma segunda transfusão. O 

procedimento de teste de reação cruzada para aves é feito da 

seguinte maneira: 

1) Em um tubo, pipetar 1 gota de sangue total sem anticoagulante 

(para obtenção de soro) do pinguim. Em outro tubo, pipetar 1 gota 

de sangue total com EDTA (para obtenção de eritrócitos). 

Centrifugar ambos os tubos a 3500 rpm durante 1 minuto. Este 

procedimento deve ser feito separadamente com amostras de 

ambos pinguins, doador e receptor; 
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2) Após a centrifugação das alíquotas sem anticoagulante, deve-se 

separar o sobrenadante (soro) e descartar o precipitado (coágulo); 

3) Após a centrifugação da alíquota com EDTA, deve-se proceder à 

lavagem dos eritrócitos, descartando o sobrenadante e então 

ressuspendendo os eritrócitos em 0.5 ml de solução salina (cloreto 

de sódio a 0.9%). Depois disto, deve-se centrifugar novamente a 

3500 rpm por 1 minuto e descartar o sobrenadante. Este 

procedimento deve ser repetido duas vezes. Ao término, os 

eritrócitos lavados devem ser ressuspendidos em 0.5 ml de solução 

salina (cloreto de sódio a 0.9%) para obter uma solução de 

eritrócitos; 

4) Para o Teste de Reação Cruzada Maior (reação na qual cruzam-se 

os eritrócitos do doador com o soro do receptor), inserir 2 gotas de 

soro do receptor (obtido através da centrifugação da alíquota de 

sangue sem anticoagulante) e 1 gota de solução de eritrócitos do 

doador; 

5) Para o Teste de Reação Cruzada Menor (reação na qual cruzam-se 

os eritrócitos do receptor com o soro do doador), inserir em um tubo 

2 gotas de soro do doador e 1 gota de solução de eritrócitos do 

receptor; 

6) É importante também fazer controles das reações (para checar a 

viabilidade do teste) com um tubo contendo 1 gota de soro de 

receptor e 2 gotas de solução de eritrócitos do receptor e outro 

tubo com 1 gota de soro de doador e 2 gotas de solução de 

eritrócitos do doador;  

7) Incubar os tubos a 37 ºC por 15 minutos e, em seguida, centrifugar 

por 15 segundos a 3500 rpm; 

8) Ressuspender hemácias e pipetar uma gota em uma lâmina de 

microscopia, aplicar uma lamínula, e procurar sinais de aglutinação 

microscópica sob um microscópio óptico. A aglutinação deve ser 

diferenciada da formação de rouleax, que é um fenômeno 
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relacionado ao plasma no qual as hemácias são agregadas em 

pilhas por efeito de forças eletrostáticas. Se um cruzamento for 

compatível, os eritrócitos serão distribuídos individualmente e não 

haverá sinais de hemólise. 

 Sempre que possível, são preferidas as transfusões homólogas 

(entre pinguins da mesma espécie), pois as hemácias do doador 

sobreviverão mais tempo. Caso não seja possível encontrar um doador 

da mesma espécie, uma transfusão heteróloga (de espécies 

diferentes) poderá ser realizada. Como as aves não possuem 

anticorpos pré-formados contra outros grupos sanguíneos, a primeira 

transfusão heteróloga é geralmente segura, embora a hemólise dos 

eritrócitos doadores leve sempre a algum estresse fisiológico. A 

eficiência de transfusões homólogas/heterólogas foi estudada em um 

pequeno número de espécies aviárias. A meia-vida média do eritrócito 

doador é sempre maior nas transfusões homólogas. 

 

5.5 Colheita e administração de produtos de sangue para pinguins 

 

O sangue deve ser colhido de um pinguim saudável (colher no 

máximo 1% do peso corporal e repor o volume colhido com fluidos 

cristalóides, não esquecendo de também realizar a suplementação 

injetável com vitaminas complexo B e ferro-dextran) com a ave sob 

anestesia geral inalatória e o sangue misturado com anticoagulantes 

apropriados. Os anticoagulantes citrato-fosfato-dextrose-adenosina ou 

citrato de sódio são preferidos porque são rapidamente metabolizados 

pelo receptor e são menos susceptíveis a causarem problemas de 

coagulação. No caso das soluções anticoagulantes à base de citrato, 

o produto anticoagulante deve ser misturado com sangue numa 

proporção de 1:9. Se o citrato não estiver disponível, a heparina pode 

ser utilizada em uma concentração de 10 a 30 UI de heparina a cada 

mL de sangue (a heparina deve ser pré-aspirada na seringa em que se 
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vai colher o sangue do doador). O sangue fresco é preferido para a 

transfusão, uma vez que o armazenamento prolongado conduz a uma 

liberação aumentada de potássio; além disso, ainda não se conhece 

um método adequado para armazenamento/estoque de sangue de 

aves a longo prazo. 

O pinguim receptor deve receber 10 a 20 mL de sangue/kg, 

aquecido à temperatura corporal, visando manter o hematócrito do 

paciente acima de 25% e a pressão arterial acima de 90 mmHg. O 

sangue deve ser administrado por via intravenosa (na jugular ou veia 

basílica) por injeção em bolus lento (cerca de 10 minutos) ou por uma 

bomba de infusão por seringa durante um período de 2 a 4 horas. Caso 

opte pela bomba de infusão, acomodar o pinguim em caixa segura e 

arejada, com substrato confortável e macio, com barreira visual, sob 

lâmpadas de aquecimento e em local silencioso com acesso restrito 

(Figura 21). 

 

 

 
Figura 21. Acomodação adequada de pinguim durante transfusão sanguínea 

efetuada através de bomba de infusão por seringa. 
Foto: Renata Hurtado/SANCCOB 

 

 

Ao realizar uma transfusão de sangue em um paciente aviário, é 

importante monitorar o animal para efeitos colaterais potenciais, como 

hipertermia, hemólise, biliverdinemia e biliverdinúria. Felizmente, muitos 

desses efeitos podem ser rapidamente detectados com base nos 
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resultados dos testes de reação cruzada antes de uma transfusão. 

Regurgitação tem também sido relatada em aves secundárias a 

hipervolemia (por exemplo, se o sangue é administrado 

demasiadamente rápido ou em excesso) e pode ser prevenido 

administrando a transfusão de sangue durante um período de 4 horas.  

Como alternativa ao sangue ou aos produtos sanguíneos, pode 

utilizar-se a oxiglobina. Trata-se de um transportador de oxigênio à base 

de hemoglobina, produzido através da diluição de hemoglobina 

bovina purificada numa solução de Ringer lactato modificado. Este 

produto age como um colóide, entregando oxigênio aos tecidos, tem 

um efeito vasoconstritor e ajuda a neutralizar as consequências 

fisiológicas do choque. A oxiglobina não é imunogênica; portanto, não 

é necessário um teste de reação cruzada e não é necessário um filtro 

de sangue para administração. A oxiglobina pode ser armazenada em 

temperatura ambiente por 3 anos; após a bolsa ser aberta deve ser 

usada dentro de um período de 24 horas para evitar a potencial 

formação de metahemoglobina. O paciente crítico aviário deve 

receber 5 mL/kg de oxiglobina por via intravenosa por injeção em bolus 

ao longo de 10 a 15 minutos. Apesar de todas essas vantagens, a 

oxiglobina tem potenciais efeitos colaterais. Devido à cor vermelha do 

produto, pode manchar as mucosas de vermelho e alterar a cor do 

plasma, o que pode ser confundido com hemólise. Recentemente, 

algumas preocupações foram levantadas em cães e humanos quanto 

à eficácia da capacidade de oxiglobina para fornecer oxigênio aos 

tecidos por causa de seu efeito vasoconstrictor e do débito cardíaco 

reduzido que acompanha o choque.  
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6 SEDAÇÃO, ANESTESIA E CONTROLE DA DOR 
 
 
 

A contenção química e/ou anestesia é altamente recomendada 

tanto para procedimentos mais invasivos quanto para tranquilização 

de animais extremamente agitados ou sofrendo por estresse 

respiratório grave. Existem diversos fármacos seguramente utilizados em 

pinguins, de anestésicos inalatórios a opções injetáveis e opióides. É 

importante ressaltar, no entanto, que uma diminuição de temperatura 

corporal é comumente observada devido à inibição direta dos 

mecanismos de termorregulação pelos anestésicos, à diminuição do 

metabolismo e, muitas vezes à exposição do paciente a um ambiente 

frio. Por isso, é extremamente importante fornecer aquecimento ao 

paciente debilitado, tanto durante quanto ao término do 

procedimento anestésico (Figura 22). 

 

 

 

 
Figura 22. Pinguim anestesiado sob manta metálica, visando minimizar a perda de 

calor e, consequentemente, diminuindo as chances hipotermia. 
Foto: André Nicolai/FZEA-USP 
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A exemplo de outras espécies de aves, em pinguins a anestesia 

inalatória é a mais utilizada e a mais indicada. Isso se deve 

basicamente a um conjunto de características anatomofisiológicas 

particulares das aves. Dentre essas características destaca-se a 

presença de um sistema respiratório altamente eficiente e que permite 

a estes pacientes uma indução rápida, seguida de uma manutenção 

estável e uma recuperação rápida e tranquila.  

Por outro lado, os pinguins possuem particularidades anatômicas 

que podem dificultar a administração da anestesia inalatória. Em 

especial, os anéis traqueais cartilaginosos dos pinguins apresentam 

conformação fechada e, como consequência desta particularidade, 

pouco expansíveis, sendo indicada muita cautela na utilização da 

sonda endotraqueal com balonete (cuff). Uma outra importante 

particularidade refere-se a presença de um septo medial que divide a 

traquéia em dois canais. Apesar de a presença deste septo não 

inviabilizar totalmente a intubação, uma vez que esta estrutura localiza-

se de 0,5 a 1 cm após o orifício de entrada traqueal, a intubação deve 

ser feita de forma superficial, a fim de se evitar uma sondagem 

traqueal seletiva. Para verificação do correto posicionamento da 

sonda, deve-se verificar um padrão de expansão cavitária bilateral 

após a compressão do balão reservatório (podendo ainda ser 

auxiliado pela auscultação local).  

É importante ressaltar que a intubação superficial é altamente 

recomendada durante a anestesia inalatória, pois respiração 

superficial ou ausência de respiração (devido ao reflexo de apnéia de 

mergulho) ocorrem com certa frequência em pinguins durante a 

anestesia. Por este motivo, é essencial o monitoramento atento durante 

todo o procedimento para promover respiração assistida sempre que 

necessário (2 a 3 vezes por minuto tem se mostrado eficiente para os 

pinguins). 
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Além destas particularidades, ainda há uma crista ventral medial, 

originada da cartilagem cricóide e projetada dorsalmente em direção 

à luz da laringe, apresentando-se como um septo incompleto 

observado à abertura do canal traqueal. Sua prévia visualização faz-se 

importante uma vez que sua localização interfere de maneira direta na 

escolha do diâmetro da sonda endotraqueal a ser utilizada (Figura 23). 

Para um maior conforto do paciente durante a intubação e o período 

de permanência da sonda endotraqueal, indica-se a instilação de 1 a 

2 gotas (utilizando uma seringa de 1mL com agulha 13 x 0,45 mm) de 

lidocaína a 2% sem vasoconstrictor sobre a região. Dentre os tamanhos 

mais utilizados em pinguins-de-Magalhães, estão as sondas 

endotraqueais com 4 a 5 mm de diâmetro.  

 

 

 
Figura 23. Intubação parcial em pinguim durante anestesia inalatória; observar que o 

balonete (seta amarela)da sonda endotraqueal não foi inserido na traquéia (A). 
Fotos: (A) Renata Hurtado/SANCCOB, (B) André Nicolai/FZEA-USP 

 

 

Dentre os anestésicos inalatórios, os fármacos mais indicados em 

pinguins são isofluorano e sevofluorano, sendo o isofluorano mais 

utilizado. De maneira geral, o isofluorano vem sendo utilizado em 

diferentes espécies de pinguim a uma concentração de volume 

próxima de 1 a 5% para indução e 2.5 e 3% para manutenção da 

B	A	
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anestesia. Para o sevofluorano estes valores giram em torno de 3 a 8% 

para indução e 3 a 4.5% para manutenção. 

Além da anestesia inalatória, protocolos baseados na 

combinação de fármacos injetáveis também se mostram possíveis, 

apesar de pouco explorados para uso em pinguins. Dentre os 

tranquilizantes, sedativos e analgésicos, destacam-se o o butorfanol, o 

meloxicam, o midazolam, a morfina e o tramadol, sendo a 

combinação do midazolam a um opióide uma escolha bastante 

indicada para procedimentos diagnósticos e pouco invasivos. A 

combinação midazolam (0.5 a 1.5 mg/kg) e butorfanol (1 mg/kg), 

apresenta-se como uma opção de sedação com analgesia leve a 

moderada. Associado a estas, a cetamina (2 a 10 mg/kg) mostra-se 

como uma opção a procedimentos curtos e menos invasivos, sendo 

sua associação ao midazolam ou a outro miorrelaxante imprescindível 

para o bem-estar do paciente. A combinação tiletamina e zolazepam 

também é citada na literatura como opção para anestesia de 

pinguins, no entanto seus resultados mostram-se pouco satisfatórios, 

estando o uso associado a quadros de apneia e recuperações longas 

e por vezes conturbadas. Além da anestesia dissociativa, protocolos a 

base de anestésicos gerais injetáveis também se apresentam como 

opções para anestesia do paciente aviário. Dentre as possibilidades 

disponíveis, o propofol mostra-se como uma opção viável em pinguins 

apesar de pouco relatado, sendo observado em outras aves uma 

rápida indução com adequado relaxamento muscular. A utilização 

deste fármaco como agente de manutenção deve ser realizada por 

infusão contínua, para que se tenha uma anestesia equilibrada e 

constante.  

É essencial manter os pinguins em jejum por 18 a 24 horas antes 

do procedimento anestésico, evitando regurgitação e aspiração de 

conteúdo gástrico. A administração de metoclopramida injetável 2 
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horas antes do procedimento também pode ser uma opção adicional 

ao período de jejum. 

Com relação à analgesia, protocolos a base de butorfanol (1 

mg/kg), morfina (0.5 a 1 mg/kg), meloxicam (0.1 a 0.2 mg/kg) ou 

tramadol (5 a 10 mg/kg) apresentam-se como os mais utilizados em 

pinguins de forma geral. O tramadol é um analgésico 

reconhecidamente eficiente para tratamento da dor em pinguins, e 

sua associação com meloxicam se mostrou bastante eficiente para 

analgesia de aves com traumas no sistema músculo-esquelético 

(fraturas e luxações, por exemplo). No entanto, é importante frisar que 

o tratamento da dor vai muito além da administração de analgésicos, 

fazendo-se necessário a identificação da causa primária, classificação 

da dor, formulação e avaliação constante dos resultados observados 

com o protocolo escolhido, associados a medidas que visem o bem-

estar e a saúde mental destes animais durante o período de 

reabilitação.  

  Independente do protocolo anestésico escolhido, o período 

recuperação anestésica em pinguins deve ser acompanhada de 

monitoramento constante. Durante a recuperação, deve-se acomodar 

o pinguim em local seguro, silencioso e com temperatura adequada. O 

acesso ao tanque de água deve ser liberado somente após um mínimo 

de 2 horas da constatação de sua recuperação completa (animal em 

pé, cabeça ereta, caminhando normalmente e em perfeito estado de 

consciência). 

 Diante do contexto abordado, vale destacar que 

independentemente da modalidade escolhida, a prática da anestesia 

demanda investimentos que vão além da compra de fármacos e 

aparelhos de anestesia inalatória, estendendo-se a monitores, bombas 

de infusão, acessórios de suporte (colchões térmicos, doppler, lanterna, 

etc.) e, principalmente, conhecimento técnico.  
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7 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA O 

ATENDIMENTO EMERGENCIAL 
 

 

Um grande número de pinguins-de-Magalhães que encalham na 

costa brasileira estão no limite de sua capacidade fisiológica. Deve se 

considerar, portanto, que todos os seus (poucos) recursos energéticos e 

fisiológicos estão aplicados em sobreviver, e não lhes restam recursos 

para lidar com desafios adicionais, tais como fontes desnecessárias de 

estresse, parasitas e patógenos. Por este motivo, é crucial que sejam 

tomadas medidas para minimizar a exposição destas aves a estes 

desafios até que se recuperem do seu estado crítico. 

 

7.1 Manejo do estresse 

 

O estresse deve ser entendido como um processo fisiológico, 

neuro-hormonal, pelo qual passam os seres vivos para enfrentar uma 

mudança ambiental, na tentativa de adaptar-se às novas condições 

e, assim, manter sua homeostasia. Trata-se de um estado manifestado 

por um conjunto de respostas específicas do organismo e é 

desencadeado por diferentes tipos de agentes, denominados 

estressores. Existem diferentes tipos de estressores, que podem ser 

classificados como somáticos (sons, imagens e odores estranhos, 

manipulação, calor e frio), psicológicos (sentimentos de apreensão, 

ansiedade, medo e terror), comportamentais (disputas territoriais e 

hierárquicas, superpopulação, falta de contato social, de alimentos e 

de estímulos naturais, mudança no ritmo biológico) e mistos (má 

nutrição, intoxicações, queimaduras, confinamento). 

O conjunto de respostas desencadeadas frente a um agente 

estressor é chamado de Síndrome Geral da Adaptação, e pode ser 
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dividido em 3 fases: (i) reação de alarme (quando o animal se defronta 

com o estressor), ocorrendo a mobilização geral do organismo na 

tentativa de se adaptar às novas condições (participação do sistema 

nervoso autônomo simpático e liberação de catecolaminas); (ii) 

resistência, quando o estressor é mantido e o animal busca habituar-se 

a ele (sistema nervoso autônomo simpático entra em hiperatividade, 

liberação de glicocorticóides) e; (iii) exaustão, ocorre quando o 

estressor é mantido até que o animal não tenha mais capacidade de 

se adaptar (não há descanso nem retorno à hemostasia, as reservas 

energéticas vão se esgotando, levando à falência de órgãos e até o 

óbito). 

Por serem inúmeros os estressores que afetam negativamente os 

animais silvestres em cativeiro, é essencial que medidas para redução 

do estresse sejam implementadas durante o período em reabilitação:  

− Manter a interação com os animais ao mínimo necessário. 

Toda interação, mesmo que seja carinhosa e bem-

intencionada, é estressante para ave e prejudica as suas 

chances de recuperação. Além disso, o excesso de carinho 

com um pinguim (principalmente juvenis), pode torná-lo 

manso, inviabilizando a soltura; 

− Sempre que possível, observar o animal à distância e não se 

aproximar quando isto puder ser evitado;  

− Otimizar o número de manipulações diárias, visando sempre 

minimizar a frequência das contenções físicas (por exemplo, 

sincronizar o horário da medicação injetável com o horário da 

sondagem para alimentação forçada);  

− Antes de efetuar uma contenção física, garantir que todos os 

equipamentos/materiais/medicamentos a serem utilizados, 

bem como a equipe, estejam devidamente preparados, 

garantindo um procedimento mais rápido e eficiente; 
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− Acomodar os pacientes em estado crítico em local silencioso, 

bem ventilado, com temperatura adequada, barreiras visuais 

e movimentação restrita de pessoal (Figura 24); 

− Devido ao hábito gregário desta espécie, manter mais de um 

indivíduo em um mesmo recinto pode auxiliar na redução do 

estresse em cativeiro, mas é essencial avaliar se o quadro 

clínico permite essa interação. Também é importante que os 

pinguins sejam separados em grupos de acordo com seu 

quadro clínico e tamanho corporal (por exemplo, não alojar 

animais muito debilitados junto com animais que já estão se 

recuperando, ou animais que apresentam dificuldade 

respiratória com aqueles que estão apenas caquéticos); 

− Promover o uso de telas de algodão suspensas e fornecimento 

de toalhas, tanto para proteção da quilha quanto para o 

conforto dos pinguins, principalmente para os indivíduos que 

passam a maior parte do tempo em decúbito esternal. Além 

disso, a presença de tela faz com que os excrementos não 

fiquem em contato com o corpo do animal, mantendo-os 

limpos por muito mais tempo (Figura 25). Caso permaneçam 

deitados por muito tempo em superfície dura e suja, é comum 

o aparecimento de lesões em quilha, apodrecimento de 

penas e infecções secundárias, atrapalhando a 

impermeabilização das penas e atrasando muito o processo 

de reabilitação; 

− É fundamental oferecer conforto térmico ao paciente em 

processo de recuperação. Passada a fase crítica, acomode o 

animal em um local que ofereça diferentes graus de 

temperatura, de forma a permitir que este escolha sua 

temperatura de conforto, evitando a hipo ou hipertermia (ver 

Figura 19). 
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Figura 24. Unidade de Terapia Intensiva adequada para pinguins em estado crítico. 

Foto: Renata Hurtado/SANCCOB 
 

 

 
Figura 25. Pinguim juvenil debilitado acomodado em tela suspensa de algodão e 

toalhas, mantendo o animal limpo e evitando lesões em quilha. 
Foto: Renata Hurtado/IPRAM 
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7.2 Manejo preventivo de parasitas e patógenos 

 

Devido ao estado de imunossupressão em que estes animais se 

encontram, a carga parasitária (endo e ectoparasitas) de um pinguim 

encalhado é frequentemente alta, dificultando a normalização de sua 

condição clínica. Por isso, tão logo este paciente se recupere deste 

estado crítico (incluindo o reestabelecimento do fluxo intestinal), é 

essencial que o tratamento com antiparasitários seja iniciado. Dentre 

os medicamentos mais utilizados, estão praziquantel, fenbendazole, 

ivermectina, toltrazurila e a aplicação tópica de carbamatos. 

Os pinguins podem ser afetados por inúmeros patógenos, sendo 

que as enfermidades mais comuns em cativeiro são a aspergilose, a 

malária aviária e as pododermatites (bumblefoot). Por isso, é 

importante que o animal seja monitorado durante todo o período em 

reabilitação, realizando exames físicos e clínicos (coproparasitológico, 

esfregaço sanguíneo, citologia e cultura de secreções) de forma 

rotineira, com especial atenção às infecções respiratórias e 

gastrointestinais. 

Desta forma, uma série de medidas sevem ser efetuadas para 

evitar que estas afecções atinjam o paciente durante o período em 

reabilitação, como por exemplo: 

− Acomodar os animais em local bem ventilado, com trocas 

regulares de ar; 

− Evitar superlotação; 

− Não acomodar diferentes espécies em um mesmo recinto; 

− Manter os animais sempre limpos;   

− Implementar rotina rigorosa de limpeza e desinfecção da 

instalação, instrumentos, materiais e equipamentos; 

− Fornecer proteção eficiente contra mosquitos (portas e janelas 

teladas, ventiladores, repelentes); 
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− Oferecer recinto com piso adequado para a condição clínica 

do animal (grama artificial, piso emborrachado, toalhas, tela 

de algodão, pedras tipo seixo rolado, etc.); 

Considerar o uso de imunoestimulantes e probióticos (como 

timomodulina, Echinacea e leveduras, por exemplo) durante a 

recuperação.	

	

	

8 CONCLUSÃO 
 

 

Devido à frequência com que pinguins desidratados, 

hipotérmicos e hipoglicêmicos/desnutridos encalham anualmente na 

costa brasileira, é fundamental que haja um avanço da medicina de 

reabilitação destas aves. Um atendimento emergencial correto tem um 

papel crítico na elevação das taxas de reabilitação e soltura. Desta 

forma, os tópicos abordados neste manual salientam a gravidade dos 

sinais clínicos apresentados e os procedimentos que podem ser 

adotados para reversão da Síndrome do Pinguim Encalhado.  

Apesar do quadro clínico desta síndrome ser bastante similar 

entre os pinguins, a gravidade pode ser altamente variável; por isso, é 

importante saber interpretar cada caso de forma a entender e atender 

as necessidades individuais. Assim, os protocolos podem ser bastante 

úteis em muitas circunstâncias, mas jamais devem “engessar” a 

reabilitação. Isso porque existem muitas diferenças tanto regionais 

quanto individuais no estado de saúde dos pinguins encalhados, e isso 

significa que os procedimentos de reabilitação devem ser adaptados 

de acordo com a realidade de cada centro de reabilitação. Por 

exemplo, o perfil dos pinguins-de-Magalhães que encalham nas 

regiões Nordeste e Sudeste tende a ser bastante diferente dos que 

encalham na região Sul do Brasil e Argentina. Em regiões mais ao norte 
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da costa brasileira, a imensa maioria dos pinguins encalhados são 

juvenis e chegam em estado crítico, enquanto nas áreas mais ao sul do 

continente há uma maior proporção de adultos com quadro clínico 

mais estável. Deste modo, há sim boas práticas que devem ser 

realizadas por todas as instituições, mas não há um protocolo único, 

fechado, que se aplique a todos os pinguins em todos os centros de 

reabilitação. 
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