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SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto Nacional de Monitoramento do Pinguim-de-Magalhães (Spheniscus
magellanicus) tem como intuito ampliar o conhecimento sobre o pinguim-deMagalhães no Brasil e aperfeiçoar os esforços de pesquisa, reabilitação e
monitoramento, possibilitando a contribuição e integração de iniciativas em prol
da conservação desta espécie.
Este Projeto Nacional de Monitoramento, proposto em 2010 e a ser revisado e
renovado em 2015, consiste em uma importante união de esforços que, ao
compilar as informações disponíveis sobre a biologia da espécie, identificará os
principais fatores de ameaça e sugerirá uma série de medidas para
implementação em duas áreas temáticas principais (pesquisa e reabilitação),
identificando atores potenciais e seguindo uma escala de prazos e prioridades,
cujo principal objetivo é contribuir para a conservação da espécie em longo
prazo.
Dentre as ações propostas no Projeto, está a Ação 1.7 “Elaborar manual prático
de campo com recomendações para colheita e armazenamento de dados e
amostras biológicas”, considerada pelos participantes do Projeto como sendo de
elevada prioridade e dificuldade. Este documento representa o cumprimento
desta ação e um marco do compromisso e seriedade dos envolvidos.
Esperamos que este manual preencha uma lacuna importante ao fornecer as
informações necessárias aos profissionais envolvidos no monitoramento e
reabilitação destas aves no país, encorajando-os e subsidiando-os para a
participação na pesquisa científica aplicada à conservação do pinguim-deMagalhães, bem como dos ambientes marinhos e sua fauna.
Para maiories informações sobre o Projeto Nacional de Monitoramento, sugerimos
a consulta ao endereço eletrônico do Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE):

http://www4.icmbio.gov.br/cemave/index.php?id_menu=480
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INTRODUÇÃO
QUAIS EXAMES E PESQUISAS PODEM SER FEITOS?
Inúmeras linhas de pesquisa poderiam ser apontadas ou subdivididas, uma vez
que as possibilidades são virtualmente infinitas: genética populacional, genética
taxonômica, ecologia, hematologia, virologia, bacteriologia, micologia,
patologia, parasitologia, dieta, isótopos estáveis, toxicologia, poluição ambiental,
entre muitos outros.
Estas linhas de pesquisas são inúmeras e estão em constante desenvolvimento,
conforme as demandas para a conservação destas aves e o progresso
tecnológico e científico, assim como o surgimento de novas linhas de pesquisa. O
importante, no entanto, é ter uma visão de quão amplas e diversas são as
informações que podem ser obtidas a partir dos animais que passam diariamente
diante de nós, e que o acúmulo gradual de informações e amostras poderá
permitir, um dia, obtermos conhecimentos muito mais amplos e profundos sobre
estas aves, para ajudá-las nos desafios que enfrentam na sua sobrevivência num
mundo impactado pela presença humana. Uma rotina permanente de colheita
de informações e amostras biológicas é, portanto, a base essencial sobre a qual
se constrói a pesquisa científica que permitirá aprimorar nossos esforços em prol
da manutenção da natureza.
Todas as pesquisas, sem exceções, demandarão de registros individuais e
detalhados dos animais (data de entrada, local de captura, histórico clínico e de
reabilitação, achados de necropsia, etc.) através das fichas individuais de registro
dos animais.

QUAL AMOSTRA SERVE PARA QUÊ?
Este manual está organizado em função dos tipos de material biológico que
podem ser utilizados (sangue, tecidos, penas, etc.), para em seguida indicar quais
as diferentes técnicas para colher e armazenar cada um. O uso a ser feito de
cada amostra dependerá da forma como ela for armazenada e dos interesses
de pesquisa. Desta forma, priorizamos aqui os protocolos mais polivalentes e
flexíveis, que possam ser implementados na rotina de monitoramento ou
reabilitação com um mínimo de esforço ou necessidade de equipamentos.
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Apresentamos a seguir uma breve lista, título de exemplo, dos tipos de amostra
que podem ser necessárias em cada linha de pesquisa. No entanto, sugerimos o
contato com pesquisadores que efetivamente trabalhem naquela determinada
linha de pesquisa para que apontem quais amostras precisarão e, a partir disto,
este manual poderá servir como fonte de apoio para as instruções de como se
deve proceder à colheita e armazenamento destas amostras.


Genética populacional e taxonômica, sexagem molecular: sangue total
congelado, sangue total em papel filtro, sangue total em etanol absoluto,
coágulo congelado, eritrócitos congelados, penas em temperatura
ambiente, tecidos congelados, tecidos em etanol absoluto.



Hematologia: esfregaço delgado, microhematócrito e proteína plasmática,
sangue total congelado, sangue para hemograma e bioquímica sérica,
soro congelado, plasma congelado.



Comportamento e fisiologia hormonal: sangue total congelado, fezes
congeladas e urina congelada.



Diagnóstico molecular: sangue total congelado, soro congelado, plasma
congelado, tecidos congelados, swabs congelados, fluidos corpóreos
congelados, fezes congeladas, humor aquoso congelado.



Sorodiagnóstico: soro congelado, plasma congelado, humor aquoso
congelado.



Cultura microbiológica: sangue para hemocultura, fluidos corpóreos para
cultura, tecidos para cultura, swabs para cultura.



Patologia: histopatologia, tecidos congelados, fluidos
congelados, tecidos para microscopia eletrônica, citologia.



Endo e ectoparasitas: ectoparasitas e epibiontes, conteúdo gastrointestinal
congelado ou em soluções conservantes, parasitas gastrointestinais
conservados em álcool ou formol, fezes congeladas, fezes para
coproparasitologia, fezes para diagnóstico molecular.



Hemoparasitas: esfregaço delgado, sangue total congelado, coágulo
congelado, eritrócitos congelados, sangue total em papel filtro, soro
congelado, plasma congelado, tecidos congelados, decalques teciduais,
histopatologia.



Dieta e ingestão de resíduos sólidos: conteúdo gastrointestinal congelado
ou em soluções conservantes.



Isótopos estáveis (dinâmica populacional e dieta): sangue total congelado,
tecidos congelados, penas em temperatura ambiente ou congeladas,



Toxicologia e poluição ambiental: sangue total congelado, sangue total
em papel filtro, penas congeladas, penas congeladas em papel alumínio,
conteúdo gastrointestinal congelado, tecidos congelados.

corpóreos
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BANCO DE DADOS DE PESQUISADORES BRASILEIROS
Uma das atividades do Projeto Nacional de Monitoramento do Pinguim-deMagalhães foi a publicação de um banco de dados listando os principais
pesquisadores e linhas de pesquisas envolvendo estas aves que atualmente estão
em atividade no país. Sugerimos a consulta a estes bancos de dados para que
possa ser feito o contato com os pesquisadores e a integração de parcerias.
Banco de dados de projetos de pesquisa ativos envolvendo pinguins:
http://www4.icmbio.gov.br/cemave/download.php?id_download=529
Banco de dados de pesquisadores com pesquisas envolvendo pinguins:
http://www4.icmbio.gov.br/cemave/download.php?id_download=530

ATUALIZAÇÕES DESTE DOCUMENTO
O Projeto Nacional de Monitoramento do Pinguim-de-Magalhães prevê revisões
semestrais deste documento. Caso as revisões julguem que as informações estão
adequadas e atualizadas, não será publicada uma nova versão. A data da
última atualização sempre constará na capa deste documento, e a versão mais
recente poderá sempre ser acessada pelo endereço eletrônico:
http://www4.icmbio.gov.br/cemave/index.php?id_menu=480
Perguntas ou sugestões sobre este documento podem ser enviadas a:
Ralph Vanstreels (LAPCOM – USP)
ralph_vanstreels@yahoo.com.br
Patricia Serafini (CEMAVE – ICMBio)
patricia.serafini@icmbio.gov.br
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AVISOS IMPORTANTES

A leitura deste manual não é suficiente para capacitar qualquer
pessoa no manuseio de pinguins ou na colheita de amostras
biológicas destas aves! O manuseio e reabilitação de pinguins devem
ser unicamente realizados por profissionais com o devido treinamento.

Além de poderem causar lesões por bicadas e arranhaduras, os
pinguins podem veicular uma variedade de microorganismos
potencialmente causadores de doenças em seres humanos, não
devendo ser manuseados sem os devidos equipamentos de proteção
individual (EPI) e sem as instalações adequadas à sua manutenção.

O recolhimento de pinguins ou suas carcaças, seu anilhamento,
reabilitação e manutenção em cativeiro, assim como a colheita de
amostras biológicas, seu transporte ou armazenamento só podem ser
feitos por pessoas e instituições devidamente autorizadas, através de
licenças cedidas pelos órgãos federais e regionais. Consulte a
legislação e informe-se sobre as licenças de SISBIO e SNA (Instruções
Normativas IBAMA 154/2007 e 027/2002). Recolher aves ou colher
amostras biológicas sem as devidas licenças é crime!
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PARTE I – INFORMAÇÕES BÁSICAS
1. REGISTROS INDIVIDUAIS
A manutenção rigorosa e cuidadosa de registros é a primeira e mais importante
etapa para a coleta de informações voltadas ao manejo, reabilitação,
monitoramento e pesquisa científica com animais. Estes registros devem ser feitos
individualmente para cada animal. Toda ave deve ter uma ficha individual,
independentemente se é recebida viva ou morta, ou do tempo que ela
permanece na instituição, ou de seu histórico. Registros coletivos podem ser
utilizados para facilitar o controle de grandes plantéis, porém jamais eliminam a
necessidade de que cada animal tenha seus próprios registros individuais.
Sem registros detalhados, todo o esforço de colheita de amostras
biológicas se perde, pois não há como interpretar os resultados!
Para animais que serão transferidos entre instituições é recomendável que sejam
encaminhadas, juntamente com o animal, as cópias de todas as suas fichas de
dados e informações, para que a instituição recebedora possa continuar a
manutenção dos registros. A instituição que encaminhará os animais também
deve manter uma cópia das fichas, deixando registrado para qual instituição os
animais foram conduzidos e a data de encaminhamento.

1.1.

FICHA INDIVIDUAL

Todo animal, vivo ou morto, deverá ter uma ficha individual, contendo as
seguintes informações:
 No. de registro do animal na instituição
 No. de anilha temporária
 No. de anilha permanente
 Data de entrada na instituição
 Procedência (encalhe, captura em rede, transferência, etc.)
 Data de óbito / soltura / transferência
 Local de captura / instituição de origem
 Grupo etário (filhote, juvenil ou adulto)
 Ocorrência de muda de plumagem
 % do corpo petrolizado (à chegada)
 Peso e condição corporal (à chegada)
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 Biometria
 Informações complementares (quem recebeu, como foi encontrado,
horário, coordenadas geográficas da praia, etc.)
No caso de animais vivos, outras informações devem complementar o registro
sempre que possível:
 Parâmetros vitais
o Desidratação (%)
o Temperatura (ºC)
o Frequência respiratória (movimentos respiratórios por minuto)
o Frequência cardíaca (batimentos por minuto)
o Auscultação pulmonar (presença ou ausência de estertores)
 Achados do exame clínico (lesões, deformidades, alterações clínicas)
 Ectoparasitas (piolhos, pulgas, carrapatos, miíases, etc.)
 Exames clínicos (registrar a data e o resultado de cada exame)
o Pesagens periódicas
o Hematócrito (%) e faixa de células brancas (%)
o Proteína plasmática (g/dl)
o Hemograma e bioquímica sérica
o Exames complementares (radiografias, culturas microbiológicas,
ultrassonografias, etc.)
 Procedimentos de manejo
o Período de hidratação forçada
o Período de alimentação forçada
o Data de banho de despetrolização
o Período com acesso à piscina/tanque
o Datas de manuseios (pesagem, colheita de amostras, etc.)
o Outras datas de procedimentos ou alterações de manejo relevantes
 Listagem de amostras colhidas (registrar o tipo de amostra, o tipo de
armazenamento, a quantidade colhida, e a data)
No caso de animais mortos, recomenda-se registrar as seguintes informações:
 Quem realizou a necropsia
 Data da necropsia
 Exame externo (lesões, deformidades, corrimentos, predação da carcaça,
características da plumagem, presença de ectoparasitas, líquidos nos
orifícios naturais como cavidade bucal, cloaca e narinas)
 Peso e condição corporal (à necropsia)
 Exame necroscópico
o Presenças de líquidos ou anormalidades nas cavidades corpóreas
o Posição e relações de interação entre vísceras
10

o Exame individual das vísceras: tamanho, forma, coloração,
superfícies, consistência, conteúdo, etc.
 Listagem de amostras colhidas (registrar o tipo de amostra, o tipo de
armazenamento, a quantidade colhida, e a data)
 Informações complementares (sinais clínicos ante-mortem, contexto do
óbito, data de óbito e de necropsia, posição da carcaça ao ser
encontrada, protocolo utilizado para eutanásia, etc.)
No caso de animais recebidos e que vêm a óbito durante os esforços de
reabilitação, recomenda-se que o animal tenha duas fichas separadas (uma
para seu período vivo e outra para a necropsia), sendo as duas anexadas em
conjunto. Fichas complementares (nutrição, internação, etc.) podem ser utilizadas
conforme a instituição julgar conveniente. Tanto no caso dos animais vivos
quanto dos animais mortos, os registros devem ser os mais objetivos possíveis,
sendo a interpretação da causa ou significância destes achados apenas uma
informação complementar. Por exemplo:
“animal fraco, trazido pela polícia ambiental”

↓ preferir ↓
“animal encontrado na porção sul da Praia Piraporinha, sendo encontrado por turistas na
parte da manhã e levado à polícia ambiental, onde foi mantido em uma caixa de
transporte até ter sido trazido ao centro às 14h; animal apresentava-se apático,
prostrado, e apenas respondendo fracamente após estímulo doloroso”

Ou então:
“carcaça predada por gaivotas”

↓ preferir ↓
“presença de 3 cortes pequenos (1-2 cm) no membro posterior direito, na face ventral da
membrana interdigital entre os segundo e terceiro dígitos, sem sinais de inflamação ou
cicatrização (provavelmente pós-morte, compatível com bicadas de gaivota)”

Esta descrição permitirá interpretações mais produtivas e, inclusive, poderá abrir
horizonte para análises mais completas do que se planejava originalmente. O uso
de checklists pode ser extremamente útil, isto é, listas com lembretes das
informações a serem registradas para garantir que nenhuma informação ou
amostra deixe de ser colhida. O formato específico das fichas individuais a serem
utilizadas pode variar de acordo com cada instituição. Embora seja prática a
padronização dos modelos de ficha que serão utilizados, não há problema no uso
de fichas distintas contanto que todas as informações relevantes estejam
devidamente registradas.
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1.2.

FOTODOCUMENTAÇÃO

A documentação fotográfica é um fator-chave para garantir o sucesso no
registro de informações para posterior uso na pesquisa científica. Fotografias
abundantes e bem feitas, acompanhadas do registro de quando e de qual o
animal fotografado, permitem análises matemáticas de características
morfológicas, a consulta de opinião com especialistas de outras áreas de
trabalho, o uso em cursos/publicações científicas, etc.
Alguns fatores importantes a serem considerados para que uma fotografia possa
ser considerada fotodocumentação:
 Registros: cada fotografia deve ser acompanhada de um registro do que
está sendo fotografado (qual animal, instituição, parte do corpo/víscera)
 Data: sempre que pertinente, deve-se registrar qual a data em que foi feita
a fotografia
 Escala: cada fotografia deve incluir uma escala evidente (idealmente uma
régua, mas pode-se improvisar com um objeto de tamanho conhecido,
como um bisturi, moeda, caneta, etc.)
 Foco: os objetos da fotografia devem estar em foco, com seus detalhes de
textura e superfície evidenciados com clareza.
 Equipamentos de proteção individual: o uso de avental, luvas, máscaras e
outros equipamentos de proteção individual são essenciais a qualquer
fotografia técnica. A falta dos devidos equipamentos de proteção em uma
fotografia invalida seu uso para fins técnicos e científicos.
Fatores adicionais que garantem fotografias de boa qualidade e aptas para uso
científico:
 Ângulo perpendicular: Para evitar distorções e permitir análises
morfométricas, as fotografias devem ser feitas em ângulo perpendicular em
relação ao objeto fotografado, isto é, devem ser feitas com a câmera
diretamente acima do objeto ou na horizontal, e não em ângulo oblíquo.
 Iluminação (sombras): Para evitar encobrir estruturas importantes, a
iluminação deve ser difusa e suave (evitar luzes focais); preferencialmente,
são utilizadas lâmpadas a cerca de 50-100 cm do objeto fotografado,
sendo duas lâmpadas em lados opostos e inclinadas em 45º em relação ao
objeto.
 Iluminação (luz branca): Para ser fiel às cores reais do objeto fotografado, a
luz deve mimetizar a luz solar; lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou
de flash não produzem uma luz branca semelhante à solar e distorcem as
cores, sendo necessário evitá-las na medida do possível ou programar a
câmera fotográfica para compensar este efeito (função “balanço de
branco” ou “white balance”)
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 Fundo: Evitar fundos confusos (por exemplo, jornal ou madeira) ou com
colorações que possam dificultar a visualização do objeto (por exemplo,
fundo negro para fotografar um objeto marrom-escuro); frequentemente
recomenda-se usar uma superfície de cor única (branco e azul são
populares por ressaltar as cores dos objetos fotografados).
 Estética: Preferencialmente devem-se evitar fatores que prejudiquem a
estética final da fotografia, removendo sujidades da área a ser
fotografada, manchas de sangue e fezes, equipamentos desnecessários,
encobrimento de estruturas importantes, etc.
Não é aceitável a edição digital das fotografias para fins científicos
(photoshop e afins), mesmo que sejam alterações estéticas e que não
afetem o conteúdo. Por este motivo, deve-se buscar que a imagem
esteja adequada para uso científico já no momento da fotografia.

↓ preferir ↓

↓ preferir ↓

Fotodocumentação adequada: foco adequado,
ângulo perpendicular permite boa visualização do
peitoral, iluminação natural e sem sombras,
adequada identificação do animal.

LAPCOM – Ralph Vanstreels

Fotodocumentação inadequada: falta de foco,
iluminação distorcida, não há escala, fundo com
manchas e sujidades, ângulo oblíquo.

CRAM-FURG – Andréa Adornes

Fotodocumentação inadequada: falta de foco,
ângulo oblíquo não permite ver região peitoral,
falta de identificação, manchas na lente.

Fotodocumentação adequada: foco adequado,
iluminação natural e sem sombras, uso de escala,
fundo de cor única e limpa, ângulo perpendicular.
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2. PLUMAGEM
A plumagem permite determinar algumas informações extremamente
importantes sobre cada animal. A mais básica delas é a espécie. O pinguim-deMagalhães é morfologicamente parecido aos demais pinguins do gênero
Spheniscus, porém quando adulto pode ser diferenciado das demais espécies
pela presença de duas faixas negras no pescoço, enquanto as outras espécies
apresentam uma única faixa.

IFAW – Valeria Ruoppolo

Ralph Vanstreels

Ralph Vanstreels

Ralph Vanstreels

As quatro espécies de pinguins com registro de ocorrência no litoral do Brasil, da esquerda para a direita:
Pinguim-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus), Pinguim-de-penacho-amarelo (Eudyptes chrysocome),
Pinguim-de-Macaroni (Eudyptes chrysolophus), Pinguim-rei (Aptenodytes patagonicus)

2.1.

GRUPO ETÁRIO

CRAM-FURG – Valeria Ruoppolo

É importante ressaltar que apesar
da denominação de plumagem
“juvenil”
ou
“adulta”,
esta
classificação não tem relação
direta
com
a
maturidade
reprodutiva dos animais, que é
atingida mais tarde (5-7 anos).

IFAW – Rodolfo Silva-Filho

A espécie possui três padrões únicos de coloração de sua plumagem, que
permitem facilmente identificar a idade dos animais:
 Filhote (eclosão até a emancipação): plumagem cinzenta por todo o
corpo, composta por penugem não-impermeabilizante.
 Juvenil (emancipação até o 1 ano de vida): plumagem impermeabilizante
negro-acinzentada no dorso, face dorsal da nadadeira e às vezes na face
e no pescoço, e plumagem branca no ventre e face ventral da nadadeira.
 Adulto (mais de 1 ano de vida): plumagem negra na face e dorso, face
dorsal das nadadeiras e em duas faixas peitorais, e plumagem branca no
ventre, em um arco na face e uma faixa peitoral.
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2.2.

MUDA DE PLUMAGEM

A muda pode ser facilmente percebida pelas áreas
irregulares de penas e pelo acúmulo de penas antigas
sobre as novas, antes de se soltarem. Animais nesta
condição devem ser reconhecidos, pois não estão
aptos à soltura até que a muda esteja completa e
tenham readquirido a impermeabilização de sua
plumagem.
2.3.

CRAM-FURG – Ralph Vanstreels

A muda de plumagem é um processo fisiológico natural pelo qual os animais
passam ao término da estação reprodutiva nas colônias reprodutivas, em
meados de fevereiro a março. A muda constitui na renovação de todas as
penas, e nos pinguins é feita de uma única vez em um período de poucas
semanas. Este é um período de profundo estresse para os animais, em que eles
não se alimentarão nem nadarão, e terão a sua termorregulação prejudicada.
Embora seja um processo normal na natureza, a muda
pode ocorrer inadequadamente em resposta a déficits
nutricionais e problemas de pele.

PETROLIZAÇÃO

A ocorrência de petrolização ou sua ausência é um dado essencial que deve ser
registrado para todos os animais, inclusive carcaças encontradas na praia.
Idealmente, deve-se registrar não apenas a presença de óleo, mas também:
 Área petrolizada (% do corpo): pode ser feita por uma estimativa semiquantitativa, em classes: 0%, <10%, 25%, 50%, 75%, 100%.
 Severidade: classificação subjetiva baseada no exame cuidadoso das
penas e pele, determinando a gravidade das lesões: apenas odor (não se
pode determinar quais as regiões petrolizadas, mas o animal emana um
odor de óleo), superficial (apenas a ponta das penas foi acometida),
média (as penas foram extensamente acometidas, porém o óleo não
atingiu a sua base), profunda (as penas foram acometidas até a base),
queimaduras (presença de irritação e lesão à pele abaixo das penas).
 Descrição das áreas: é recomendável detalhar a distribuição anatômica
das áreas acometidas por óleo, através de desenhos esquemáticos ou por
uma descrição detalhada.
 Fotodocumentação: além do registro por escrito, é adequado fazer a
fotodocumentação detalhada das manchas de petrolização (várias
fotografias, por ângulos diferentes), pois permite uma análise mais
detalhada e constitui uma prova indiscutível para fins judiciais.
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3. BIOMETRIA
Algumas medições corpóreas podem trazer informações úteis não apenas ao
manejo de reabilitação, mas também fornecem dados valiosos que podem ser
usados para entender a ecologia e as ameaças que afetam a conservação da
espécie.
3.1.

PESO

O peso (ou, mais corretamente, a massa corpórea) pode ser mensurado através
de uma balança ou pesola. A técnica mais prática é pesar o pinguim em um
recipiente grande (caixa de transporte ou balde grande) coberto por um pano
(para manter o animal mais calmo), e depois subtrair o peso do recipiente e do
pano. É essencial pesar o animal imediatamente ao recebimento, e é
recomendável registrar pesagens semanais ou quinzenais ao longo da
reabilitação. No caso de carcaças encontradas na praia, a pesagem deve ser
feita após remover o excesso de areia.
Um exercício útil é estimar o peso do animal/carcaça antes de cada pesagem,
registrar este peso e depois compará-lo com o peso real do animal. Desta forma,
será possível gradualmente aprimorar sua capacidade de estimativa do peso,
além de ter uma medida estatística da margem de erro para aqueles animais
para os quais foi impossível obter um peso real (por exemplo, para quando for
inviável levar uma balança em condições de campo).
3.2.

CONDIÇÃO CORPORAL

A condição corporal é uma estimativa semi-quantitativa, baseada na presença
de musculatura peitoral. A condição corporal deve ser determinada pela
palpação do tórax, pois apenas a observação visual pode enganar. Por padrão
internacional, divide-se em quatro escores: caquético, magro, bom e ótimo.
Notar que não há um estado regular ou intermediário, o que obriga a distinção
entre estados adequados e inadequados.

Rodolfo Silva-Filho / Valeria Ruoppolo

Categorias de condição corporal da musculatura peitoral (desenhos ilustram cortes transversais da quilha)
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3.3.

MEDIDAS CORPÓREAS

As medidas corpóreas podem ser utilizadas para diversas finalidades, entre elas
estudar diferenças entre populações de pinguins, obter estimativas precisas de
condição corporal e de crescimento, estudar a ecologia da espécie e, talvez a
aplicação mais importante, para determinar o sexo dos animais (vide próxima
seção). Dos parâmetros a seguir, consideram-se essenciais: Comprimento do Bico
(BL), Altura do Bico (BD), Comprimento Nadadeira-Cotovelo (EFL), Comprimento
do Membro Posterior (PML).

PARÂMETROS PRINCIPAIS

CRAM-FURG - Ralph Vanstreels

Comprimento do bico (BL)

CRAM-FURG - Ralph Vanstreels

Comprimento nadadeira-cotovelo (EFL)

CRAM-FURG - Ralph Vanstreels

Altura do bico às narinas (BD)

CRAM-FURG - Ralph Vanstreels

Comprimento do membro posterior (PML)

Um ponto crítico para que as medidas corpóreas sejam confiáveis, é
que elas sejam feitas sempre exatamente da mesma maneira. O modo
mais seguro de garantir isto é que essas medidas sejam sempre feitas
pela mesma pessoa, com o mesmo equipamento.
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PARÂMETROS COMPLEMENTARES

CRAM-FURG - Ralph Vanstreels

Largura do bico (BW)

CRAM-FURG - Ralph Vanstreels

Circunferência axilar (AC)

CRAM-FURG - Ralph Vanstreels

Comprimento corporal cabeça (HBL)

CRAM-FURG - Ralph Vanstreels

Comprimento total nadadeira (TFL)

CRAM-FURG - Ralph Vanstreels

Largura da comissura (CW)

CRAM-FURG - Ralph Vanstreels

Circunferência da cabeça (HC)

CRAM-FURG - Ralph Vanstreels

Comprimento corporal bico (BBL)

CRAM-FURG - Ralph Vanstreels

Fotodocumentação de manchas peitorais
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Comp.
nadadeira-total
(TFL)

Circ. cabeça
(HC)

Comp.
corpo-bico
(BBL)

Comp.
corpo-cabeça
(HBL)

Comp.
nadadeira-cotovelo
(EFL)

Circ. axilar
(AC)

Larg. bico
(BW)

Alt. bico
(BD)

Larg. comissura
(CW)

Comp. dedo médio
(MTL)
Comp. tarso
(TL)

Comp. bico
(BL)

Comp. membro
posterior
(PML)

Alt. faixa peitoral sup.
(UBD)
Alt. faixa peitoral inf.
(LBD)

LAPCOM – Ralph Vanstreels
Adaptado de Scolaro et al. 1983 (Auk 100:221-224) e Scolaro 1987 (Colonial Waterbirds 10:50-54)
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4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS E DE NECROPSIA
Dados do exame clínico básico são essenciais para a interpretação dos
resultados de estudos científicos posteriores, permitindo entender como alguma
lesão ou infecção pode ser detectada nos resultados laboratoriais, qual a
correlação ecológica entre um achado e a saúde do animal, etc.
4.1.

ATITUDE E COMPORTAMENTO

O comportamento do animal pode ser avaliado por meio de uma classificação
simples e que foi padronizada para programas internacionais de reabilitação, e é
feita na primeira hora após o recebimento:
 NR – Não responsivo: animal permanece apoiado sobre o peito, não reage
a estímulos diretos (não bica, não se esquiva), inconsciente ou quase
inconsciente
 QAR – Quieto, ativo e responsivo: animal descansa apoiado sobre o peito,
reage apenas quando estimulado diretamente (se esquiva, às vezes bica),
está consciente e observa o ambiente
 BAR – Bem, ativo e responsivo: animal descansa em pé, reage ativamente
aos estímulos do ambiente (se esquiva quando pessoas se aproximam,
tenta bicar ou interagir), observa ativamente o ambiente e interage com
outros animais ou recinto
Além desta classificação padronizada, podem ser registradas informações
complementares sobre o comportamento, tanto no primeiro momento de
reabilitação como em períodos posteriores. Exemplos incluem classificar a
resposta a humanos (agressivo / evasivo / neutro / amigável), a resposta ao calor
(busca / afasta-se), as interações com outros animais (agressivo / evasivo / neutro
/ amigável). Também podem ser úteis informações sobre alguns comportamentos
específicos, como a frequência de organização de penas, a aceitação a
diferentes formas de alimentação (alimentação forçada, assistida, etc.), o uso de
água (% do tempo gasto na água, habilidades de nado), etc. Qualquer
característica do comportamento pode ser mensurada, a questão é determinar
qual informação pode ser útil e o quanto de esforço se deseja investir.
Para pesquisas especificamente voltadas ao comportamento, existem alguns
catálogos comportamentais para etograma já estabelecidos na literatura, como:
Derksen (1977, Auk 94:552-566), Ainley (1978, Condor 80:138-146), Merritt & King
(1987, Zoo Biology 6:129-138), Seddon (1991, Marine Ornithology 19:109-115),
Holmes et al (2006, Polar Biology 29:399-412).
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4.2.

PARÂMETROS VITAIS

Imediatamente ao ser recebido e periodicamente durante o processo de
reabilitação, os animais devem ser avaliados para os parâmetros descritos
abaixo. Não é necessário registrar parâmetros de frequências respiratória e
cardíaca durante contenções rotineiras de manejo, mas é sempre importante
verificá-los rapidamente para assegurar-se que o animal está bem. Lembrar de
registrar os resultados na ficha, sobretudo em relação ao exame inicial!
 Desidratação: Examinar a atitude geral, elasticidade da pele (olhos,
cloaca) e umidade das mucosas: <5% (aparentemente hidratado), 5-7%
(perda de elasticidade da pele), 7-10% (dobras na pele, mucosas secas),
10-12% (animal em choque).
 Temperatura: Mensuração com termômetro clínico via cloaca. A
temperatura corpórea normal dos pinguins é superior à dos mamíferos,
porém é relativamente mais baixa em comparação com outras aves. É
considerada normal entre 38.5ºC e 40 ºC, aproximadamente.
 Frequência respiratória: Pode ser mensurada pela observação simples do
animal (é o ideal, já que o estresse da contenção física interfere muito com
a medição), palpação do tórax/abdômen, ou por auscultação torácica.
Em repouso pode ser considerada normal torno de 8-15 mrpm, mas pode
facilmente atingir 20-40 mrpm durante a contenção física devido ao
estresse.
 Frequência cardíaca: Pode ser mensurada pela auscultação torácica,
palpação torácica, ou palpação de vasos. Em repouso pode ficar em
torno de 80-120 bpm, mas pode atingir picos de até 160-200 bpm durante a
contenção física, também devido ao estresse.
 Auscultação pulmonar: Requer auscultação torácica. Basicamente, buscase apenas verificar se há estertores (chiados ou borbulhamentos) ou se há
silêncio pulmonar em um dos lados (sinal de obstrução de vias aéreas).

Aq.São Paulo – Laura Reisfeld

Aq.São Paulo – Laura Reisfeld

Aq.São Paulo – Laura Reisfeld

Parâmetros clínicos principais: aferimento de temperatura cloacal, auscultação cardíaca e pulmonar.
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4.3.

LESÕES EXTERNAS E ANORMALIDADES ANATÔMICAS

É importante examinar e registrar cuidadosamente o corpo da ave em busca de:
cortes, ulcerações, inchaços, deformidades, sensibilidade dolorosa, vermelhidão,
descoloração, calor, alterações de mobilidade. Todo o corpo deve ser
examinado: olhos, narinas, bico, crânio, cavidade oral, nadadeiras, tórax,
abdômen, cloaca, patas, região de glândula uropigial, cauda. Realizar palpação
abdominal com atenção às respostas dolorosas. Examinar cuidadosamente a
cavidade oral e narinas em busca de placas fúngicas, sangramentos, etc. e
também a face plantar das patas em busca de inchaço e úlceras de
pododermatite (bumblefoot). Examinar com cuidado a pele sob as penas em
busca de ectoparasitas. As áreas de pele nua na face, particularmente nas
pálpebras, devem ser examinadas cuidadosamente para a presença de picadas
de mosquito, pois elas podem indicar a possibilidade de exposição à malária
aviária.

CRAM-FURG – Rodolfo Silva-Filho

LAPCOM – Ralph Vanstreels

Acqua Mundo Guarujá – Ralph Vanstreels

Exemplos de deformidade (bico torto) e lesões (picadas de mosquito) que devem ser avaliados e registrados
cuidadosamente.

Gradação de lesões de pododermatite (“bumblefoot”): 1 (discreta), 2 (moderada), 3 (severa).
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4.4.

REGISTROS DE NECROPSIA

Durante a necropsia, o objetivo não é apenas determinar a causa de óbito,
como também identificar e registrar todos os processos patológicos, letais ou não,
que estavam em andamento no animal. Para isso, é importante ter em mente
que não existem órgãos ou alterações sem importância. Principais etapas a
serem consideradas:
 Registros gerais: Examinar todas as informações anteriormente citadas
(nome, peso, condição corporal, mensurações corpóreas, grupo etário,
muda, petrolização, etc.)
 Fotodocumentação externa: É recomendável padronizar algumas
fotografias externas a serem feitas de maneira idêntica em todas as
necropsias, como fotos em decúbito ventral e dorsal, cabeça, etc. para
uso posterior em estudos morfológicos e ecológicos.

LAPCOM – Ralph Vanstreels

LAPCOM – Ralph Vanstreels

LAPCOM – Ralph Vanstreels

LAPCOM – Ralph Vanstreels

Fotografias padronizadas a serem realizadas em todas as necropsias.

 Exame externo: Idem a “Parte II 4.3. Lesões externas e anormalidades
anatômicas”, com especial ênfase a lesões de trauma e ectoparasitas
 Exame interno geral: Antes mesmo de examinar os órgãos em si, é essencial
examinar a presença de fluidos cavitários, mudanças na posição das
vísceras e nas interações entre elas (compressões, deslocamentos, etc.)
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 Exame de órgãos: Examinar todos os órgãos e tecidos do modo mais
completo possível. Lista resumida de estruturas e órgãos a serem
examinados:









Olhos
Tireóides
Baço
Adrenais
Med. óssea
Cav. nasal
Aorta/cava

Duodeno










Ouvidos
Timo
Bursa
Rins
Ves. biliar
Lingua
Fígado
Jejuno










Subcutâneo
Fluidos cavit.
Cloaca
Pulmões
Glnd. de sal
Laringe
Esôfago
Íleo/ceco/cólon









Sacos aéreos
Posições visc.
Glnd. uropígea

Vértebras
Encéfalo
Traquéia
Estômago









Pericárdio
Dep.adiposos
Gônadas
Membros
Cav. oral
Coração
Pâncreas

 Endoparasitas: Examinar as cavidades, pulmões, cavidade oral e nasal, e
trato gastrointestinal por parasitas. Sempre que possível, contar todos os
parasitas ou, ao menos, quantificá-los em um sistema de escores (0 a 5).
 Conteúdo alimentar: Examinar a presença ou ausência de conteúdo
alimentar, sua composição geral em termos de dieta e de itens atípicos
(resíduos sólidos, algas e afins).
 Sexagem: A necropsia é uma oportunidade excelente para a realização
da sexagem e para verificar o estágio reprodutivo do animal. Este tema
será detalhado adiante na seção “Parte I 5.2. Sexagem necroscópica”
 Fotodocumentação: Deve ser sempre realizada sem moderação, seguindo
as recomendações discutidas na seção “Parte I 1.2. Fotodocumentação”
 Colheita de amostras: Conforme será apresentado na “Parte III”, a
necropsia é uma oportunidade única para colher um grande número de
amostras biológicas importantes como fluidos e tecidos, que poderão servir
para exames histopatológicos, citológicos, culturas microbiológicas,
genética, parasitologia, estudos de dieta, etc.
Toda a carcaça deve ser examinada com cuidado, e os registros devem ser os
mais descritivos e objetivos possível. A necropsia é um processo extenso e
complexo, e existe literatura detalhada com protocolos para sua realização.
Seguem alguns exemplos facilmente acessíveis:


“Post-mortem examination of penguins”
http://www.doc.govt.nz/upload/documents/science-and-technical/DSIS65.pdf



“Manual de necropsia de aves marinas para biologos en refugios o areas remotas”
http://www.nwhc.usgs.gov/hfs/Globals/Products/seabrdmlesp.pdf



“A necropsy procedure for sampling disease in wild birds”
http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v082n01/p0085-p0098.pdf



“Necropsy of wild animals”
http://www.vetmed.ucdavis.edu/whc/pdfs/necropsy.pdf
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5. DETERMINAÇÃO DO SEXO
Estudos recentes têm demonstrado que o litoral brasileiro recebe mais fêmeas do
que machos, e isto abre um debate importante sobre o papel do sexo na
ecologia e migração da espécie. Por este motivo, determinar o sexo dos animais
é uma medida essencial para permitir pesquisas futuras que possam esclarecer a
ecologia da espécie e melhorar o sucesso dos esforços de reabilitação.
5.1.

SEXAGEM MORFOMÉTRICA

Através do conhecimento de que machos e fêmeas de pinguins-de-Magalhães
têm medidas corpóreas discretamente diferentes (os machos tendem a ser
maiores e com o bico maior e mais largo que as fêmeas), foram desenvolvidas
análises que permitem determinar o sexo de um indivíduo através de algumas
medidas simples. Por este motivo, coletar dados de biometria é essencial para
permitir a sexagem dos animais, vide a seção “Parte I 3. Biometria”. A tabela
abaixo apresenta um resumo das funções matemáticas disponíveis para sexar
animais desta espécie, e sua acurácia para identificar o sexo corretamente
conforme testado especificamente para pinguins no litoral brasileiro.
Referência

Função

Acurácia

Juvenis
Scolaro 1987
Bertellotti et al 2002
Vanstreels et al 2011
Vanstreels et al 2011
Vanstreels et al 2011
Vanstreels et al 2011

D=(2.9*BD)+(0.68*TL)-86.15
D=(0.6869*BD)+(0.1976*EFL)-41.65
D=(0.984*BD)-18.644
D=(0.885*BD)+(0.180*EFL)-42.835
D=(0.834*BD)+(0.148*EFL)+(0.155*PML)-55.539
D=(0.625*BD)+(0.244*BL)+(0.131*EFL)+(0.145*PML)-61.134

85%
82%
77%
81%
85%
85%

Adultos
Scolaro et al 1983
Scolaro et al 1983
Scolaro et al 1983
Bertellotti et al 2002
Vanstreels et al 2011
Vanstreels et al 2011

D=(2.247*BD)-47.1
D=(2.217*BD)+(0.773*BL)-90.5
D=(2.072*BD)+(0.746*BL)+(0.21*TFL)-126.12
D=(2.4267*BD)+(0.5653*BL)-83.0225
D=(0.573*BL)-32.779
D=(0.617*BL)+(0.277*EFL)-76.721

72%
84%
91%
84%
81%
87%

As medidas corpóreas BD, BW, EFL, MTL, PML, TL e TFL foram descritas em detalhe na seção anterior.
Referências: Scolaro (1987, Colonial Waterbirds 1:50-54), Scolaro et al (1983, Auk 100:221-224), Bertellotti et al
(2002, Waterbirds 25:479-484), Vanstreels et al (2011, Marine Ornithology, 39:215-220).

De modo simplificado, estas funções são aplicadas da seguinte forma: utilizando
as medidas corpóreas de um animal em uma das funções descritas na literatura,
calcula-se um índice D para este animal. Se D>0 estima-se que o animal é
macho, se D<0 o animal é fêmea, e se D=0 é impossível determinar o sexo por
esta técnica. Quanto mais distante de zero é o índice D do animal, mais provável
que a sexagem esteja correta (resultados muito próximos de zero tendem a maior
probabilidade de estarem incorretos).
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5.2.

SEXAGEM NECROSCÓPICA

Em pinguins-de-Magalhães não é difícil confundir as gônadas de machos e
fêmeas, sobretudo em animais juvenis ou em carcaças autolisadas, de modo que
a sexagem necroscópica requer treinamento e cuidado. Por este motivo, é ideal
não apenas fazer a identificação do sexo, mas também sempre fotografar as
gônadas (em sua posição natural e incluindo na fotografia os rins e pulmões para
comparação anatômica), mesmo quando não se tem dúvida sobre o sexo.
Machos têm dois testículos alongados, de cor amarronzada uniforme, sendo o
esquerdo ligeiramente mais longo e mais largo que o direito, com um formato
cilíndrico e pontas arredondadas (“convexo”). Fêmeas têm dois ovários porém o
esquerdo é muito maior e desenvolvido, com coloração amarronzada
heterogênea (pontos escuros e claros), aparência “espumosa”, formato de “L” e
com pontas achatadas (“côncavo”), enquanto o ovário direito e filiforme e
pequeno (e por vezes sequer é possível identificá-lo). Além da definição do sexo,
a necropsia permite determinar se o animal tinha gônadas ativas ou não. A
colheita de amostras das gônadas para histopatologia deve ser sempre feita.
Gônadas ativas são grandes e bem desenvolvidas (o ovário apresentará
centenas de pequenos folículos brancos), enquanto que gônadas inativas são
pequenas e mais pálidas.

LAPCOM – Ralph Vanstreels

Macho juvenil (testículos normais)

LAPCOM – Ralph Vanstreels

Macho juvenil com testículos pálidos e atrofiados

LAPCOM – Ralph Vanstreels

Fêmea juvenil (ovário normal)

LAPCOM – Ralph Vanstreels

Fêmea adulta com ovário com numerosos folículos
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5.3.

SEXAGEM POR PCR E OUTRAS TÉCNICAS

Existem diversas técnicas de sexagem que já foram testadas e validadas para
pinguins, mas nem todas são facilmente aplicáveis na rotina de pesquisa e
centros de reabilitação.
Reação em cadeia da polimerase (PCR): As técnicas clássicas de sexagem de
aves feitas em laboratórios especializados aplicam-se bem para pinguins,
podendo ser feitas através de amostras de sangue em papel filtro, sangue ou
coágulo ou tecidos (frescos, congelados ou em etanol absoluto), penas
arrancadas com bulbo (conforme será descrito adiante). No entanto, a técnica é
sujeita a erros e é essencial trabalhar apenas com um laboratório de confiança.
Para maiores informações, consultar Bertellotti et al (2002, Waterbirds 25:479-484)
e Constantini et al (2008, Animal Reproduction Science 106:162–167).
Laparoscopia: Envolve um pequeno procedimento cirúrgico, o que costuma ser
considerado inaceitável para animais em reabilitação ou em natureza. Há
pesquisadores que argumentam que se realizado por veterinários experientes, a
técnica é rápida e segura e não prejudica a recuperação dos animais, porém,
requer extenso treinamento e equipamentos caros. Para maiores informações,
consultar Richner (1989, J. Field Ornithology 60:137-142).
Cloacoscopia: Pode ser feita com grande rapidez e é pouco invasiva, baseia-se
na visualização do oviduto. A técnica é rápida e segura, porém requer extenso
treinamento e equipamentos caros. Para maiores informações, consultar Samour
et al (1983, Veterinary Record 113:84-85).
Ultrassonografia: É relativamente difícil em animais fora da estação reprodutiva,
pois as gônadas sofrem retração e ficam mais difíceis de identificar. A técnica é
rápida e segura, porém requer extenso treinamento e equipamentos caros.
Requer sensor (probe) com alta resolução caso contrário será impossível
identificar as gônadas. Para maiores informações, consultar Hildebrandt et al
(1996, Spheniscus Penguin Newsletter 9:6-12).
A observação do comportamento de oviposição, a comparação de dados
morfométricos de um casal, e a morfometria cloacal no período pós-oviposição
são técnicas que só podem ser utilizadas durante o período reprodutivo e,
portanto, não se aplicam às aves encontradas no litoral brasileiro. Outras técnicas
que podem ser utilizadas para fins de pesquisa mas são inviáveis em centros de
reabilitação incluem a análise de cromossomos (Seddon & Seddon 1991, Marine
Ornithology 19:144-147) ou as análises de hormônios sexuais (Pennington 1996,
Spheniscus Penguin Newsletter 9:16-18).
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6. ANILHAMENTO
O anilhamento é a medida mais simples de identificação individual, porém é
essencial para garantir a rápida e fácil identificação das aves durante o processo
de reabilitação. Além disso, o anilhamento permanente é uma medida essencial
para o monitoramento pós-soltura, devendo ser feito em todos os casos, sempre
com anilhas oficiais e específicas para pinguins (padrão CEMAVE W). Outras
formas de identificação como transponders subcutâneos também podem ser
utilizadas, mas não substituem a necessidade do anilhamento das aves.
Anilhas temporárias: Aves em reabilitação devem sempre ser identificadas
através de anilhas plásticas, podendo ser utilizados modelos específicos ou
improvisados com lacres plásticos. É importante notar que as anilhas devem
permanecer relativamente frouxas para evitar lesões; se o animal ganhar peso
(sobretudo no período pré-muda) deve-se afrouxar ou trocar a anilha. Por
padrão, a anilha é sempre colocada na nadadeira esquerda.
Anilhamento: O anilhamento permanente deve ser feito apenas por um anilhador
autorizado pelo CEMAVE, recomendamos a consulta ao Manual de Anilhamento
de Aves Silvestres (http://www4.icmbio.gov.br/cemave/index.php?id_menu=308)
para maiores informações. Anilhas permanentes de pinguins têm um desenho
específico e não se devem adaptar outras anilhas ou realizar o anilhamento nas
patas; anilhas oficiais e específicas para estas aves podem ser obtidas
gratuitamente através do CEMAVE (contato: patricia.serafini@icmbio.gov.br). A
anilha é sempre colocada na nadadeira esquerda, com a parte mais larga à
frente.

Seja a anilha oficial do CEMAVE ou não, sugerimos
sempre entrar em contato com o CEMAVE que
encaminhará o relato ao anilhador responsável:
http://www4.icmbio.gov.br/cemave/

IFAW – Michael Booth

Recuperação de anilhas: Ao ser encontrado um
animal com anilha, deve-se buscar registrar o maior
número de detalhes possível (todas as informações da
anilha, data, local, coordenadas GPS, condição
corporal, massa corpórea, biometria, etc.), além de
fotografar abundantemente o animal e a anilha.
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PARTE II – MATERIAIS BIOLÓGICOS
1. RECOMENDAÇÕES GERAIS
Os pinguins são bastante tolerantes à contenção física, e tipicamente os
procedimentos de reabilitação e colheita de materiais biológicos podem ser
feitos sem a necessidade de contenção química ou anestesia. São aves fortes e
robustas, porém também podem ser frágeis e suscetíveis a traumatismos
decorrentes da contenção física excessivamente bruta. Por isto, é importante
conhecer as técnicas adequadas de contenção e aplicá-las de modo firme e
decidido, mas não bruto. Cuidados importantes incluem não pressionar o tórax do
animal (ao contrário dos mamíferos, as aves precisam movimentar seu tórax para
conseguir respirar) e nunca fechar o bicho totalmente (permitir que o animal
respire com o bico aberto). Também não se deve suspender o animal apenas
pela cabeça ou pela asa, pois isto poderá causar lesões graves, deve-se sempre
dar apoio ao peso do animal pelo abdômen ou pelas patas. Animais debilitados
ou com dificuldades respiratórias devem ser manuseados com particular cuidado.
É essencial o uso de equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, óculos
de proteção, etc.). Os pinguins podem carrear agentes infecciosos, como
Salmonella sp., vírus da influenza ou outros patógenos ainda desconhecidos, que
embora não causem doença a estas aves podem apresentar risco significativo à
saúde humana. Por este motivo, ao colher ou manusear qualquer tipo de material
biológico (secreções, fezes, sangue, necropsias, etc.) é essencial utilizar estes
equipamentos. Alguns equipamentos podem ajudar o manuseio dos animais,
como luvas de lã ou de couro, macacões de plástico/borracha, botas de
borracha, protetores de braço, toalhas, entre outros.

CRAM-FURG – Ralph Vanstreels

Técnica de contenção física, exemplificando o uso de equipamentos
de manuseio (luvas plásticas, luvas de lã, macacão).
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2. SANGUE
O sangue é o material biológico mais polivalente, pois permite um grande
número de análises diferentes, desde a genética até avaliações sanitárias e
toxicológicas. O sangue possui essencialmente dois componentes, uma fase
líquida (soro ou plasma) e as células (coágulo ou eritrócitos, leucócitos), que
servem para análises distintas. Dependendo do tipo de processamento, esses
componentes podem ser separados ou mantidos em conjunto, e estocados para
uma grande variedade de finalidades diferentes:

A escolha de quais das várias técnicas de processamento e armazenamento
serão utilizadas para uma determinada amostra de sangue depende de qual a
linha de pesquisa à qual se pretende contribuir. De modo geral, a escolha mais
polivalente é: (1) usar algumas gotas de sangue para o preparo de esfregaços
delgados, (2) congelar de uma pequena alíquota de sangue total e, para o
restante do sangue, (3) separar e congelar o plasma e os eritrócitos
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2.1.

TÉCNICAS DE COLHEITA DE SANGUE

O ponto mais crítico e fundamental para uma colheita de sangue bem sucedida
é o posicionamento e a contenção física adequados. Alguns cuidados devem ser
tomados na colheita do sangue.
Antissepsia (higienização do local de colheita) é um procedimento importante
para evitar que sujidades penetrem o vaso sanguíneo levando a infecções
graves, ou então que contaminem a amostra de sangue.
Hemostasia (contenção da hemorragia) é outro cuidado importante após a
colheita, realizada através da manutenção de uma pressão firme sobre o local
da punção, para evitar a perda de sangue e/ou formação de hematomas. A
colocação do animal para nadar em água também ajuda a conter hemorragias
(contanto que a água não esteja quente).
O volume máximo de sangue que se pode colher é 0.8% a 1% da massa
corpórea do animal, contanto que a ave esteja saudável e haja um intervalo de
15 dias entre as colheitas. Ou seja, para um pinguim com 3 kg, pode-se colher até
30 ml de sangue em uma única coleta, sem prejuízo para sua saúde. É importante
notar, no entanto, que em animais que não estejam totalmente saudáveis (como
é o caso da imensa maioria dos animais em reabilitação) o volume deverá ser
reduzido. Colheitas mais frequentes (a cada 2-3 dias, ou semanais) também
requerem volumes menores a cada colheita. No entanto, mesmo assim pode-se
considerar que animais que não estejam severamente debilitados podem tolerar
colheitas de 5-10 ml sem maiores complicações. Animais em desidratação,
severamente debilitados ou com problemas de coagulação, no entanto, devem
ser poupados de colheitas de grandes volumes de sangue.
A colheita pode ser feita diretamente em um capilar ou tubo heparinizado, ou
valer-se de uma seringa. Sistemas tipo vacutainer também podem ser utilizados
de acordo com a preferência pessoal, porém deve-se considerar que as veias
das patas e asas são muito delgadas e poderão colabar se a pressão negativa
for excessiva. Tipicamente, são necessárias agulhas relativamente calibrosas (0.70
– 0.80 mm), pois em animais saudáveis o sangue costuma ser espesso e tem
dificuldade em passar por agulhas mais finas. Após a colheita, deve-se proceder
o mais rápido possível ao processamento das amostras (preparo de esfregaços,
hematócritos, transferência a frascos com anticoagulantes, etc.), pois pinguins
saudáveis têm a capacidade de coagular surpreendentemente rápido (poucos
segundos), e a coagulação poderá prejudicar ou mesmo inviabilizar as amostras.

31

A veia jugular direita tipicamente é utilizada para obter volumes grandes (6-10ml)
em animais saudáveis, quando se pretende armazenar amostras de sangue para
vários exames. Não é possível palpar ou visualizar o vaso e é preciso guiar-se pela
anatomia regional (lado direito, ventral à musculatura cervical e dorsal à
traquéia, imediatamente dorsal ao esôfago), utilizando agulhas longas (25x8).
Tipicamente a veia direita é utilizada, por ser mais fácil de delimitar
anatomicamente (dorsal ao esôfago), porém a veia esquerda é igualmente
calibrosa e também pode ser utilizada. Deve haver particular preocupação na
hemostasia pós-colheita para evitar hematomas, e esta veia não deve ser
utilizada em animais com deficiências de coagulação. Requer contenção física
por pessoas bem treinadas para evitar traumatismos ao animal.
As veias metatársicas são utilizadas para obter volumes pequenos (0.5 - 3ml) em
animais saudáveis ou doentes, bem como para colheitas semanais de
monitoramento. É a via de acesso mais fácil para obter pequenos volumes. Há
uma variedade de veias que podem ser utilizadas; a colheita pode ser guiada
pela visualização do vaso ou às cegas, guiada pelo conhecimento da anatomia
regional. Tipicamente utilizam-se agulhas de espessura mediana (25x8, 25x7). A
colheita pode ser feita em diferentes posições (animal em pé, em decúbito
ventral ou lateral) e com variações nas técnicas de contenção. É recomendável
colher inicialmente num ponto mais distal da veia, de modo que se o vaso for
rompido ainda seja possível uma nova tentativa em um ponto mais proximal.
Dado o calibre pequeno das veias, deve-se aplicar pouca pressão negativa com
a seringa.
As veias braquiais podem ser utilizadas para obter volumes intermediários (1 - 3ml)
em animais saudáveis ou doentes. É uma via de acesso por vezes difícil
(principalmente devido à dificuldade em manter a nadadeira totalmente
imobilizada), mas útil quando as demais veias forem inviáveis/rompidas, ou para
aqueles têm preferência pessoal por esta via de acesso. A veia braquial
propriamente dita repousa numa depressão entre o úmero e o tendão do
músculo tríceps-escapular, não podendo ser visualizada porém sim palpada na
face ventral da asa. Outra opção é a veia ulnar superficial, que é muito delgada
mas pode ser visualizada na face ventral da asa paralelamente e dorsalmente à
ulna. Utilizam-se agulhas de espessura mediana (25x7, 20x5.5), angulando-se a
agulha para uma entrada oblíqua em relação à pele.
Sangue colhido em necropsia pode ser obtido em carcaças frescas (algumas
horas) a partir de punção cardíaca ou de grandes veias. Alternativamente,
mesmo carcaças com 12-24h podem permitir ao menos a realização de
esfregaços delgados. Em alguns casos, os coágulos de necropsia também
poderão ser úteis para provas biomoleculares ou sorodiagnósticas.
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CRAM-FURG – Ralph Vanstreels

Aq. São Paulo – Ralph Vanstreels

Demonstração da contenção física e colheita de sangue através da veia jugular.

CRAM-FURG – Ralph Vanstreels

CRAM-FURG – Ralph Vanstreels

Demonstração da contenção física e colheita de sangue através da veia metatársica.

LAPCOM – Ralph Vanstreels

LAPCOM – Ralph Vanstreels

Localização anatômica das principais veias utilizadas para colheita de sangue na nadadeira e nas patas.
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2.2.

ESFREGAÇO SANGUÍNEO DELGADO

Amostras a serem utilizadas: O esfregaço delgado deve ser feito imediatamente
(poucos segundos) após a colheita de sangue, caso não se tenha utilizado
anticoagulantes. Outra opção é transferir o sangue rapidamente a um frasco
com anticoagulante (heparina ou EDTA) e fazer o esfregaço posteriormente,
porém por vezes os anticoagulantes poderão causar artefatos de técnica como
agregação de leucócitos, ruptura de eritrócitos ou falhas de coloração.
Preparo: Preparar duas lâminas por colheita. Colocar uma gota pequena
(diâmetro aproximadamente 2-4 mm) próximo à extremidade de uma lâmina de
microscopia. Com outra lâmina específica para correr esfregaços (bordos
suavizados), posicioná-la em um ângulo de 30-45º em relação à outra lâmina,
deslizá-la delicadamente até que toque a gota de sangue. Deixar o sangue se
espalhar até a quase totalidade da superfície de contato da lâmina de corrida, e
então num movimento suave e sem hesitação deslizar a lâmina de corrida sobre
a outra lâmina, deixando uma mancha de sangue
espalhada. Secar em temperatura ambiente em local
bem ventilado e sem poeira por 15-30 minutos, depois
fazer a fixação. Após secar totalmente, submergir a
lâmina em metanol absoluto (ou colocá-la em uma
superfície plana e cobri-la com o metanol através de
uma pipeta) por 1 minuto. Depois, deixá-la secar
novamente em temperatura ambiente e local bem
ventilado sem poeira por 5-10 minutos.
Identificação: Escrever com lápis na
margem fosca da lâmina: ID do animal
e a data da colheita. Deixar espaço
para que posteriormente possa-se
identificar o tipo de corante utilizado.

Pré-lavagem das lâminas de microscopia:
Útil para melhorar a qualidade dos esfregaços, é recomendável inclusive para lâminas
recém-compradas (lâminas importadas de alta qualidade não necessitam esse cuidado).
Deixar as lâminas uma noite (ou mais) imersas em detergente (sem que fiquem coladas
umas às outras), lavar cada lâmina com uma esponja macia, enxaguar em água corrente
e escorrer a água ao máximo. Armazenar as lâminas imersas em álcool 70% (ou solução 1:1
de álcool 70% e éter etílico) até o uso. Para o uso, remover do álcool e secar no ambiente.
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Coloração: Preferivelmente os esfregaços delgados devem ser corados poucas
horas após seu preparo e fixação. Após uma semana sem ser coradas, haverá
uma discreta piora na qualidade da coloração, e após duas semanas a perda
de qualidade é considerável. Lâminas que demoram a ser coradas tornam-se
ciano-azuladas e perdem as tonalidades do citoplasma, prejudicando a
qualidade das análises que poderão ser feitas (tanto de hemoparasitas quanto
de contagem diferencial de leucócitos). Existe uma variedade de corantes que
podem ser utilizados para corar esfregaços, e serão destacadas aqui duas
técnicas que podem ser facilmente implementadas em centros de reabilitação:
PANÓTICO (DIFF QUICK): É a técnica mais rápida e simples, permite um exame
geral de hemoparasitas e a contagem diferencial de leucócitos, embora não
produza uma coloração de alta qualidade. Pode ser adquirido comercialmente
já pronto, na forma de três soluções (A – fixador, B – corante laranja, C – corante
roxo).
1. Submergir a lâmina de esfregaço na solução A por 5 segundos (ou
mais, não há limite superior de tempo)
2. Submergir na solução B por 5 segundos
3. Submergir na solução C por 5 segundos
4. Lavar em água corrente
5. Secar em temperatura ambiente
GIEMSA: É a técnica mais indicada para hemoparasitas. Pode ser adquirido
comercialmente na forma de solução estoque.
1. Para preparar uma solução de uso, diluir uma pequena quantidade
da solução estoque (quantidade variável dependendo do fabricante
da solução estoque; solução diluída deverá ser opaca e de
coloração roxo-escura)
2. Colocar a lâmina de esfregaço em uma superfície horizontal e plana
3. Utilizando uma pipeta, cobrir o sangue do esfregaço com a solução
de uso
4. Esperar 15 minutos (tempo variável, ajustar de acordo conforme o
resultado desejado e as recomendações do fabricante)
5. Lavar em água corrente
6. Secar em temperatura ambiente
 A solução de uso deve ser preparada no mesmo dia e não pode ser
estocada; já a solução estoque pode ser estocada por longos períodos.
Armazenamento: Após coradas, as lâminas podem ser estocadas temperatura
ambiente por anos, desde que mantidas dentro de caixas de lâminas (ideal) ou
embrulhadas delicadamente em papel toalha/higiênico (aceitável).
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2.3.

MICROHEMATÓCRITO E PROTEÍNA PLASMÁTICA

Amostras a serem utilizadas: São necessárias poucas gotas de sangue, portanto
pode ser feito colhendo diretamente da agulha mesmo sem seringa. Outra
opção é usar sangue fresco imediatamente da seringa, ou a partir de um frasco
com anticoagulante (heparina ou EDTA) após no máximo 1-2 horas.
Microhematócrito: Preparar dois capilares de microhematócrito por animal
(garantia para o caso de rupturas durante a centrifugação). Tocar a ponta do
capilar de hematócrito no sangue e deixá-lo absorver por capilaridade até que
estejam preenchidos 70-80% do comprimento do tubo. Tampar a extremidade
inferior com massa vedante ou calor (bico de Bunsen, isqueiro ou chama de
lamparina). Colocar na centrifuga de microhematócrito, com a extremidade do
capilar que possui massa vedante voltada à margem externa, em rotação de
12000 a 15000 RPM (~12000 RCF) por 5 minutos. Após a centrifugação, realizar a
leitura do capilar estimando a porcentagem ocupada pelos eritrócitos e
leucócitos através de um cartão de leitura.
Proteína plasmática: Utiliza um capilar de microhematócrito após sua
centrifugação e leitura. Tampar com o dedo a extremidade superior do capilar, e
quebrar o capilar imediatamente acima da faixa de leucócitos; destampar a
extremidade superior e deixar o plasma escorrer sobre o leitor do refratômetro,
fazendo então a leitura de densidade ótica. Entre cada leitura de proteína
plasmática, limpar o leitor com gaze seca.
Registro e armazenamento: Manter uma planilha em que se registra: ID do animal,
data da colheita, % eritrócitos, % leucócitos, proteína plasmática (g/dL).
Observações pertinentes como hemólise (avermelhamento do plasma) ou
lipemia (aspecto leitoso ou amarelado do plasma) também devem ser
registradas. Excepcionalmente, é possível congelar a fração de eritrócitos para
posteriores testes de genética ou diagnóstico molecular, caso esse tenha sido o
único material sanguíneo possível de se obter.

Fases do capilar de microhematócrito e sua leitura em um cartão (no exemplo: hematócrito 47% e
leucócitos <1%). À direita, um refratômetro clínico para a determinação da proteína plasmática.
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2.4.

SANGUE TOTAL

Amostras de sangue total podem servir para uma grande variedade de análises,
como genética, toxicologia, diagnóstico biomolecular, entre outras (exceção à
sorologia, que requer soro ou plasma). O sangue total pode ser armazenado de
diferentes modos, com diferentes finalidades, vantagens e desvantagens. Em
suma, o objetivo é impedir as enzimas e microorganismos de destruírem os
componentes frágeis a serem analisados (DNA, proteínas, metabólitos, etc.).
Amostras a serem utilizadas: Utiliza-se sangue fresco diretamente da seringa,
transferindo-o para um tubo sem reagentes (tubos vermelhos) ou microtubos (tipo
Eppendorf). Colheita com heparina na seringa ou amostras procedentes de
capilares de microhematócrito, frascos com anticoagulante, etc. também
podem ser utilizadas, mas não são ideais (pode haver interferência do
EDTA/heparina com algumas técnicas diagnósticas moleculares).
Sangue total congelado: Transferir aos tubos plásticos (criotubo, microtubos tipo
Eppendorf, tubos Falcon) e colocar em congelamento o quanto antes (poucos
minutos) com o tubo na vertical e evitar manusear até que esteja totalmente
congelado. Frascos de vidro também podem ser utilizados, porém há um risco de
ruptura durante o congelamento (principalmente se o volume de líquido é
grande). Preferir criotubos específicos a outros tipos de frascos (tubos de sangue
ou microtubos tipo Eppendorf). No caso de tubos capilares de microhematócrito,
congelar os tubos com identificação individual. Deteriora-se muito com
descongelamentos-recongelamentos. Assim como para todas as técnicas de
preservação de amostras, a viabilidade do sangue total congelado será melhor
quanto mais baixa forem as temperaturas de armazenamento. O ideal é o
nitrogênio líquido (-196ºC), seguido pelo freezer ultralow (-86ºC), freezer industrial (25ºC), freezer doméstico (-18ºC) e congelador doméstico (-12ºC). Para transporte
de amostras, pode-se utilizar o gelo seco (-56ºC) ou gelo comum (0ºC). A
refrigeração em geladeira doméstica (4 a 8ºC) não é suficiente para a
conservação de amostras desta natureza por períodos superiores a alguns dias,
com prejuízo considerável à qualidade das amostras.
Sangue em papel filtro: Utiliza-se sangue fresco diretamente da seringa (sem
contato com anticoagulantes), colocando várias gotas separadas em um papel
filtro (papel filtro comercial ou, preferencialmente, papel filtro especial para
colheita de sangue). As gotas devem ser generosas, de modo a formar uma
elevação de 1-2 mm acima do papel, e deixadas a secar na horizontal por 30-45
min até serem totalmente absorvidas pelo papel. Deixar secar em temperatura
ambiente e armazenar sem que um papel entre em contato com o outro.
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Sangue em etanol absoluto: Sempre recomendável manter uma duplicata de
volume pequeno como garantia, para o caso de perda de amostras congeladas.
Utilizar etanol absoluto, de marcas reconhecidas e produzido especificamente
para uso laboratorial, acrescentando um volume de etanol igual ao volume da
amostra (ou seja, 1:1). Manter em temperatura ambiente, à sombra. O frasco
deve estar muito bem vedado (se possível, usar plastifilme), pois o etanol evapora
facilmente e o ressecamento deteriora as amostras. Checar periodicamente se
todos os frascos não estão vazando (caso algum frasco resseque, haverá perda
de qualidade da amostra, mas vale a pena acrescentar etanol novamente e
lacrar o frasco outra vez).
Sangue em solução Easy Blood: Alternativa ao etanol absoluto, também é útil em
condições que não permitem refrigeração ou congelamento. Colocar em
proporção de volume 1:1 e homogeneizar. Manter em temperatura ambiente, à
sombra. O frasco deve estar muito bem vedado para evitar vazamentos. A
Solução Easy Blood pode ser preparada (estocar em temperatura ambiente):
 1.2g Tris-HCl (tris-hydroxymethyl-aminomethane hydrochloride)
 3.7g EDTA dissódico (disodium-dihydrogen-ethylenediaminetetraacetate)
 2g SDS (sodium-dodecyl-sulphate)
 q.s.p. 100ml H2O destilada
Identificação: Em todos os casos, utilizar lápis (preferencialmente, pois o etanol ou
o congelamento tendem a borrar as anotações com caneta) e/ou marcador
permanente para identificar os frascos com: ID do animal, tipo de amostra, data
da colheita. Se possível, usar sacos plásticos individuais para isolar as amostras de
cada indivíduo (de modo que, caso as anotações borrem, ainda será possível
isolar cada indivíduo).

CRAM-FURG – Ralph Vanstreels

Criotubos com tampa de rosca e anel de borracha
são preferíveis para armazenar amostras sob
congelamento, pois permitem fracionar as amostras
e são resistentes a rupturas e fissuras.

O papel filtro é uma alternativa simples e de fácil
armazenamento para estocar duplicatas de
segurança para amostras de sangue.
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2.5.

SORO+COÁGULO E PLASMA+ERITRÓCITOS

Amostras de soro/plasma e de coágulo/eritrócitos são obtidas por processos
ligeiramente diferentes: no soro é permitida a coagulação espontânea enquanto
no plasma a coagulação é prevenida. A distinção é importante porque a
presença do fibrinogênio e dos fatores de coagulação podem ser ou não
desejáveis dependendo da análise laboratorial. No entanto, de modo geral, os
produtos são essencialmente semelhantes e servem aos mesmos propósitos
(soro/plasma = sorodiagnóstico, metabolismo; coágulo/eritrócitos = genética,
diagnóstico biomolecular).
No soro, o sangue é deixado descansar naturalmente em temperatura ambiente,
permitindo que o fibrinogênio converta-se em fibrina e, interagindo com os
trombócitos e outras células, produza um coágulo. Assim, os produtos da
coagulação são: (a) coágulo, que é um agregado de eritrócitos, leucócitos,
fibrina e trombócitos; (b) soro, que é a fase líquida do sangue desprovida de
fibrinogênio e outros fatores de coagulação.
No plasma, o sangue é colocado em contato com anticoagulantes (EDTA,
heparina ou citrato), preferivelmente em combinação com refrigeração em
geladeira. Deste modo, não ocorre coagulação e os componentes do sangue só
serão separados por uma etapa posterior, a centrifugação. Assim, os produtos da
centrifugação serão: (a) eritrócitos (sinônimo: “papa de hemácias”), que é um
agregado de todos os componentes celulares do sangue; (b) plasma, que é a
fase líquida do sangue inclusive com o fibrinogênio e os fatores de coagulação.

Coagulantes (coágulo e soro):
- Vermelho (Sem reagente)
- Amarelo (Gel coagulante)
Anticoagulantes (eritrócitos e plasma):
- Verde (Heparina lítio)
- Roxo (EDTA)
- Azul (Citrato)

Amostras a serem utilizadas: Utiliza-se sangue fresco diretamente da seringa ou
por escorrimento a partir de uma agulha. Pode-se usar heparina para evitar a
coagulação na seringa (antes da colheita, aspirar e expirar um volume muito
pequeno para umedecer as paredes da seringa com heparina líquida), porém
esta prática inviabilizará a obtenção de soro e pode prejudicar análises
toxicológicas.
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Coágulo e soro: Transferir o sangue a um frasco sem anticoagulantes (vermelho
ou amarelo). Frascos sem reagentes (vermelho) costumam ser ideais, mas frascos
contendo gel coagulante (amarelo) também podem ser usados em casos de
difícil coagulação (animais debilitados ou baixa temperatura). Deixar repousar
com frasco fechado, à sombra e em temperatura ambiente, até que se forme
um coágulo bem definido (tipicamente 30-60 min). Quando o coágulo estiver
bem formado, usar uma pipeta para delicadamente remover o soro
sobrenadante e transferi-lo a outro frasco (manter o frasco ligeiramente inclinado
em 45-60º durante a formação do coágulo facilita a pipetagem posterior).
Centrifugar os tubos (3000-7000 RPM, 8-10 min) também pode ser feito após 1-2
horas, para maximizar a quantidade de soro obtido. Congelar tanto o precipitado
(coágulo) quanto o sobrenadante (soro), mantendo os tubos na vertical para o
congelamento. Usar preferencialmente tubos plásticos (criotubo, microtubos tipo
Eppendorf, tubos Falcon).
Eritrócitos e plasma: Transferir o sangue a um frasco com anticoagulantes (verde,
roxo ou azul). Frascos com heparina (verde) costumam ser os mais indicados,
frascos com EDTA (roxo) também podem ser usados (por vezes podem produzir
artefatos de formato celular e interferir com provas biomoleculares); frascos com
citrato (azul) são reservados a casos especiais (provas de coagulação,
toxicologia). Inverter e rotacionar o tubo com anticoagulante lentamente para
garantir que o sangue entre em contato com o anticoagulante adeirdo às
paredes do frasco. Pouco tempo após a colheita (5-30 minutos), centrifugar os
tubos (3000-7000 RPM, 8-10 min). Com cuidado, usar uma pipeta para
delicadamente remover o plasma sobrenadante e transferi-lo a outro frasco.
Congelar tanto o precipitado (eritrócitos) quanto o sobrenadante (plasma). Usar
criotubos ou microtubos tipo Eppendorf.
Identificação / registro: Usar marcador permanente e/ou lápis para identificar os
frascos: ID do animal, tipo de amostra, data da colheita. Anotar em planilha
separada os mesmos dados, e registrar observações pertinentes como
avermelhamento (hemólise) ou amarelamento (lipemia) da amostra, demora
excessiva na coagulação, etc.
Armazenamento: Manter congelado às temperaturas mais baixas possíveis.
Soro/plasma toleram bem descongelamentos (embora devam ser evitados),
porém coágulos/eritrócitos se deterioram muito com descongelamentos e
recongelamentos. Alternativamente, coágulos/eritrócitos podem ser mantidos em
etanol absoluto 1:1 (vide a seção “Parte II 2.4. Sangue total”). É normal que se
forme uma substância esponjosa (fibrina e gordura) dentro do tubo de
soro/plasma, isto não prejudica as amostras e pode ser armazenado juntamente
com o restante do soro/plasma sem problemas.
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2.6.

SANGUE PARA HEMOCULTURA

Colheita em animal vivo: É essencial garantir o máximo de higiene e assepsia na
colheita, caso contrário qualquer contaminação invalida os resultados. Por isto, é
ideal utilizar as veias metatársicas ou braquiais (não é recomendável veia jugular
devido à contaminação das penas). O animal deve ser firmemente contido para
não poder debater-se e contaminar a pata/asa. Antes da colheita, é necessária
uma cuidadosa antissepsia da pele: lavagem com gaze estéril e álcool 70%
(segurar gaze com uma pinça hemostática, movimentos do centro às margens),
se possível lavar com iodo PVP 10% ou tintura de iodo 1-2% (senão, lavar
novamente com álcool 70%), deixar secar por 1-2 minutos (não soprar ou
enxugar), enxaguar com etanol 70%. Durante o procedimento é essencial usar
luvas e muito recomendável usar avental e máscara. A colheita de sangue deve
ser feita com agulhas e seringas estéreis recém-abertas (não utilizar cateteres ou
agulhas modelo butterfly), e se a colheita falhar deve-se descartar a agulha e
recomeçar com outra.
Colheita em animal morto: É essencial garantir o máximo de higiene e assepsia na
colheita, caso contrário qualquer contaminação invalida os resultados. A colheita
é feita do sangue cardíaco colhido pouco tempo após a morte, para evitar a
coagulação (ideal 1-2h, aceitável 6-8h), antes do manuseio mais extensivo da
carcaça (puncionar o coração imediatamente ao início da necropsia, antes de
abri-lo para exame morfológico). Se o coração tiver sido manuseado
externamente com luvas ou materiais não-estéreis, é recomendável flambar a sua
face externa antes de colher o sangue (aquecer a lâmina de bisturi em uma
chama e, ainda quente, usá-la lateralmente para queimar a superfície do
músculo cardíaco). É essencial usar luvas e avental, e muito recomendável usar
máscara facial (preferir máscaras de proteção modelo N95). A colheita de
sangue deve ser feita com agulhas e seringas estéreis recém-abertas (não usar
cateteres ou agulhas modelo butterfly), e se a colheita falhar deve-se descartar a
agulha e recomeçar com outra.
Inoculação do meio de hemocultura: Antes da colheita do sangue, remover o
lacre do frasco de hemocultura e lavar sua tampa com etanol 70%. Descartar as
gotas iniciais de sangue e então injetar o sangue em volume equivalente a 10%
do volume de meio de cultura (varia dependendo do frasco utilizado,
tipicamente 0.5 a 3 ml de sangue; frascos maiores permitem volumes maiores, o
que é desejável pois aumenta a probabilidade de isolamento bacteriano). Agitar
o frasco suavemente para homogeneizar.
Encaminhamento para o laboratório: Usar marcador permanente e/ou lápis para
identificar os frascos: ID do animal, tipo de amostra, data da colheita, horário da
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colheita. Nunca refrigerar ou congelar, manter em temperatura ambiente e
encaminhar com urgência ao laboratório (poucas horas). Alternativamente, se
não houver condições de encaminhamento, mas se houver disponibilidade de
estufa, é possível incubar o frasco (37ºC por até 72h) antes de encaminhar ao
laboratório, que deverá ser avisado para que então faça a semeadura de outros
meios de cultura para identificação.
2.7.

HEMOGRAMA E BIOQUÍMICA SÉRICA

Amostras a serem utilizadas: Utiliza-se sangue fresco diretamente da seringa, ou
por escorrimento a partir de uma agulha. Pode-se usar heparina para evitar a
coagulação na seringa (antes da colheita, aspirar e expirar um volume muito
pequeno para umedecer as paredes da seringa com heparina líquida), porém
esta prática inviabilizará a obtenção de soro e pode prejudicar análises
toxicológicas.
Sangue total refrigerado: Inverter e rotacionar o tubo com anticoagulante de
modo lento para garantir que o sangue entre em contato com o anticoagulante
aderido às paredes do frasco. Pouco tempo após a colheita (alguns minutos)
transferir à refrigeração (4ºC). Nunca congelar.
Encaminhamento para o laboratório: Usar marcador permanente e/ou lápis para
identificar os frascos: ID do animal, tipo de amostra, data da colheita, horário da
colheita. Manter refrigerado até o encaminhamento e durante o transporte. As
análises hematológicas deverão ser realizadas o quanto antes, até um prazo
máximo de 12h (ideal), 24 horas (aceitável) ou em último caso até 32-48h
(considerável perda de qualidade). Caso seja encaminhado para laboratórios
clínicos humanos, certificar-se que as contagens celulares sejam feitas por
pessoas (treinadas especificamente para aves, se possível) e não por
equipamentos automatizados.
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3. PENAS
As penas são um material biológico simples de colher e armazenar, permitindo
uma variedade considerável de análises. Amostras para genética ou sexagem
podem ser colhidas em qualquer momento da vida do animal, porém amostras
de toxicologia/isótopos/petroquímica devem ser colhidas o quanto antes após o
recebimento do animal de natureza.
3.1.

GENÉTICA, SEXAGEM OU ISÓTOPOS ESTÁVEIS

Colheita de amostras: O ideal é utilizar luvas para manusear as penas. Coletar 510 penas arrancando-as uma-a-uma com movimentos rápidos, no sentido
contrário à sua inserção (deve-se incluir o bulbo da pena, não usar tesoura para
cortá-las), penas mais grossas fornecem melhores amostras (mas também causam
mais dor ao animal). Colocar as penas em um saco plástico, papel alumínio ou
outra embalagem similar. Usar marcador permanente e/ou lápis para identificar:
ID do animal, data da colheita.
Armazenamento: Temperatura ambiente e à sombra, em ambiente arejado para
evitar fungos. Pode ser mantido por prazo indeterminado. Também é possível
congelar, como descrito para outros tipos de amostras.
3.2.

TOXICOLOGIA

Colheita de amostras: Coletar 5-10 penas arrancando-as uma-a-uma com
movimentos rápidos, no sentido contrário à sua inserção (deve-se incluir o bulbo
da pena, não usar tesoura para cortá-las), utilizando uma pinça em aço
inoxidável. Após a colheita, transferir as penas a frascos plásticos ou de vidro.
Congelar. Importante: se houver intenção de conduzir análises de metais
pesados, não embrulhar em papel alumínio!
Identificação / registro: Identificar as amostras (esparadrapo e lápis, ou marcador
permanente): ID do animal, data da colheita, sexo, grupo etário, massa corpórea
e condição corporal. Em uma ficha separada, descrever detalhadamente a
localização geográfica em que o animal foi inicialmente encontrado (sempre
ideal incluir coordenadas GPS). Registrar também maiores detalhes da condição
clínica do animal, sinais clínicos, etc.
Armazenamento: Manter congelado às temperaturas mais baixas possíveis.
Descongelamentos e recongelamentos prejudicam a qualidade das amostras
para análises de poluentes orgânicos (não afetam poluentes inorgânicos).
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3.3.

PETROQUÍMICA

Tanto em derramamentos de petróleo quanto em zonas de petrolização crônica,
a colheita de amostras de penas petrolizadas é de imensa importância. Trata-se
de amostras de simples colheita e armazenamento, mas têm potencial de
produzir provas para a punição legal dos responsáveis pelo vazamento e
ajudarão a guiar políticas públicas de transporte e exploração do petróleo e seus
derivados.
Colheita de amostras: As penas não devem entrar em contato com luvas de látex
ou borracha, ou qualquer outro tipo de plástico ou derivado de petróleo (por este
motivo, é ideal fazer a colheita imediatamente ao receber o animal ou ao início
da necropsia, para reduzir a contaminação). Sendo o óleo potencialmente
tóxico à pessoa coletando as penas, o ideal é coletar e manusear as amostras
usando pinças, e não com as mãos desprotegidas. Os instrumentos metálicos
para a coleta (bisturi, pinças, etc) devem estar completamente limpos. Coletar as
penas mais severamente petrolizadas; em animais mortos pode-se cortá-las,
enquanto que em animais vivos é mais indicado arrancá-las uma-a-uma com
movimentos rápidos, no sentido contrário à sua inserção. Coletar 5-10 penas e
embrulhá-las em papel alumínio, com o lado brilhante voltado para o exterior. Se
o
petróleo
estiver
disposto
em
mais
de
uma
mancha,
com
coloração/características distintas, coletar e armazenar separadamente as várias
manchas. Congelar.
Identificação / registro: Identificar as amostras (esparadrapo e lápis, ou marcador
permanente): ID do animal e data da coleta. Em uma ficha separada, descrever
detalhadamente a localização geográfica em que o animal foi inicialmente
encontrado (incluir coordenadas GPS), além da fotodocumentação das
condições de petrolização (vide seção “Parte I 2.3. Petrolização”).
Armazenamento: Manter congelado às temperaturas mais baixas possíveis.
Descongelamentos e recongelamentos prejudicam a qualidade das amostras e
devem ser evitados ao máximo.

CRAM-FURG – Silvia Gastal

Colheita de penas petrolizadas para análises petroquímicas.
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4. FEZES E URINA
Amostras de guano (fezes e urina) podem ser obtidas dos animais
espontaneamente, ou durante o estresse ocasionado pela contenção física, ou
por lavagem cloacal (procedimento incomum).
4.1.

COPROPARASITOLOGIA

Colheita de amostras: É preferível coletar o maior volume de fezes possível (fração
marrom-esverdeada), removendo os uratos (fração branca). Análises moleculares
podem usar volumes muito pequenos, porém análises microscópicas requerem
volumes maiores (2-5g por leitura). As fezes devem estar mais frescas possível.
Fezes do intestino grosso em animais mortos também podem ser utilizadas. Usar
marcador permanente e/ou lápis para identificar: ID do animal, data da coleta.
Armazenamento apenas para análises biomoleculares: Transferir a um frasco bem
fechado (ideal tubo Falcon) e manter em congelamento às temperaturas mais
baixas possíveis. Alternativamente, as fezes podem ser mantidas em etanol
absoluto 1:1, embora o alto custo do etanol absoluto seja limitante (além de
inviabilizar eventuais análises hormonais). Descongelamentos e recongelamentos
prejudicam a qualidade das amostras e deve ser evitado a todo custo. Válido por
tempo indeterminado.
Armazenamento apenas para análises microscópicas: Utilizar uma das seguintes
soluções conservantes em volume igual ao volume de fezes (1:1), e estocar em
temperatura ambiente à sombra, em um frasco bem fechado (tubo Falcon ou
similar). Nunca congelar. Válido por meses a anos.






Formol simples (formol 1:10): formalina absoluta (10ml), água limpa (90ml).
Solução AFA: formol 1:10 (5ml), ácido acético 1% (5ml), etanol 70% (90ml).
Solução SAF: acetato de sódio (1.5g), formol 1:10 (4ml), ácido acético absoluto
(2ml), água destilada (92.5ml).
Solução MIF: Merthiolate ou mercúrio-cromo 2% (40ml), formol 1:10 (5ml), glicerina
(1ml), água destilada (50ml).
Solução Etanol iodado: etanol 70%, iodo (q.s.p. para coloração “vinho do Porto”).

Armazenamento para análises biomoleculares e microscópicas: Utilizar a solução
dicromato de potássio em volume igual ao volume de fezes (1:1), e estocar em
refrigeração, em um frasco bem fechado (ideal tubo Falcon). Manter as amostras
em geladeira. Nunca congelar. Válido por 3-4 meses (ideal), até 1 ano
(considerável perda de qualidade).


Solução Dicromato: dicromato de potássio (2.5g), água limpa (q.s.p. 100ml).
Estocar em geladeira até o uso.
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4.2.

HORMÔNIOS

Colheita de amostras: Utilizam-se somente fezes frescas (não diarréicas), que não
foram ressecadas ou molhadas. Coletar o maior volume possível, amostrando
urina e fezes. Transferir a amostra a um frasco plástico ou de vidro ou sacos
plásticos e congelar. É essencial que as coletas sejam feitas com identificação
individual (em último caso, registrar a lista de animais do grupo ao qual as fezes
pertencem). Usar marcador permanente e/ou lápis para identificar os frascos: ID
do animal, tipo de amostra, data da coleta, hora da coleta.

LAPCOM – Ralph Vanstreels

Armazenamento: Manter congelado às temperaturas mais baixas possíveis. Os
hormônios são sensíveis ao descongelamento e recongelamento das amostras,
devendo portanto ser evitados ao máximo.

Guano de pinguim-de-Magalhães, ilustrando as frações de
fezes (verde-escuro) e urina (branco-amarelado).
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5. SWABS E FLUIDOS CORPÓREOS
Os swabs são bastões com algodão (semelhantes a cotonetes) utilizados para
amostrar secreções para diagnóstico viral ou microbiológico. Amostras de fluidos
corpóreos podem ser examinadas diretamente em microscópio (citologia) ou
utilizadas para diagnóstico viral ou microbiológico. Toda a colheita para estas
finalidades deve ser feita de modo asséptico, utilizando luvas e máscara e apenas
trabalhando com swabs e frascos estéreis. Se necessário, utilizar gaze estéril e
água destilada para limpar a região a ser amostrada de sujidades excessivas. Os
instrumentos (swabs, agulhas, seringas, lâminas de bisturi, pinça, etc.) devem estar
estéreis no momento da coleta e, caso não estejam, os instrumentos metálicos
devem ser flambados em uma chama por alguns segundos.
5.1.

SWABS

ICB-USP – Edison Durigon

Aq. São Paulo – Laura Reisfeld

Colheita: Os swabs mais frequentemente colhidos são os de traquéia e de
cloaca, porém também podem ser utilizados para colher amostras de cavidade
oral, narinas, coanas, lesões de pododermatite, etc. Swabs também podem ser
feitos a partir de lesões de necropsias, como aerossaculite suspeitas de
aspergilose ou parênquima de órgãos (minimizar o manuseio da carcaça antes
da coleta); pus e tecido necrótico são materiais de péssima qualidade para esta
finalidade. O importante é cuidar para que, durante a colheita, o swab não
toque nada além da área amostrada (cuidado com mãos dos coletores, patas,
outros tecidos, etc.), o que requer uma contenção física firme e uma colheita
rápida. Imediatamente após a colheita, a extremidade do swab deverá ser
colocada em um criotubo ou microtubo tipo Eppendorf, sem tocar o exterior do
tubo, e o cabo do swab deve ser cuidadosamente cortado com uma tesoura ou
alicate para permitir que o tubo seja bem fechado. O microtubo poderá ou não
conter um meio de transporte dependendo da análise a ser realizada.

Colheita de swab traqueal

Colheita de swab cloacal
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Virologia: O microtubo deve conter meios de transporte para preservação de
DNA ou RNA (dependendo do vírus a ser pesquisado) e a amostra deve ser
preferencialmente congelada (o mais rápido possível) ou imediatamente
refrigerada até o congelamento. Manter sob congelamento às menores
temperaturas possíveis, ideal é -80ºC (freezer ultralow), por tempo indeterminado.
Bacteriologia/Micologia – Diagnóstico molecular: Colocar o swab em um criotubo
ou microtubo tipo Eppendorf, podendo-se ou não utilizar um meio de transporte
de preservação de DNA. Entretando, o importante é que a amostra seja
imediatamente refrigerada, e congelada assim que possível (menores
temperaturas possíveis), por tempo indeterminado.
Bacteriologia/Micologia – Cultura: É necessário adquirir um frasco específico com
meio de transporte (o mais comum é o “meio de transporte de Stuart”). Após a
colheita, colocar o swab no meio de transporte e refrigerar em geladeira o mais
rápido possível (não congelar!) por um período máximo de 48-72h até que seja
recebido no laboratório para o cultivo microbiológico. Se possível, todos estes
procedimentos devem ser feitos na proximidade de um bico de Bunsen. Swabs
não são adequados para o diagnóstico de microorganismos anaeróbios.
5.2.

FLUIDOS CORPÓREOS (MICROBIOLOGIA)

Colheita: Fluidos corpóreos (por exemplo, conteúdo de lesões vesiculares,
derrames cavitários, líquido pericárdico, etc.) podem ser colhidos por punção
com agulha, por aspiração simples (no caso de fluidos cavitários à necropsia por
exemplo), ou por lavado (injeção de um líquido estéril e sua re-aspiração). Em
todos os casos, é importante que todo material a ser utilizado seja estéril e que
todos os cuidados sejam tomados para que a colheita seja feita de modo
asséptico. No caso de aspirados de vesículas, é importante a antissepsia da
superfície da pele: lavar abundantemente a superfície do tecido com gaze estéril
e solução fisiológica estéril (segurar a gaze com uma pinça hemostática; é
recomendável utilizar álcool 70% para uma higienização mais rigorosa). No caso
de lavados traqueais, é importante tomar cuidado para evitar lesões à traquéia
em sua bifurcação, que ocorre imediatamente após a laringe. O fluido colhido
pode ser armazenado na própria seringa para encaminhamento ao laboratório
ou transferido a um frasco (tipo Eppendorf ou Falcon), dependendo da análise
que se pretende. Em casos de carcaças moderadamente decompostas pode ser
colhido fragmentos de medula óssea para analises microbiológicos, por exemplo
uma septicemia, pois a medula é um tecidos pouco acometido por bactérias de
putrefação. Se possível, todos estes procedimentos devem ser feitos na
proximidade de um bico de Bunsen.
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Diagnóstico biomolecular: Para diagnóstico biomolecular, as amostras com
pequenos volumes (0.5 a 1 mL são suficientes) devem ser congeladas em frasco
descontaminado (criotubos com tampa de rosca e anel de vedação são o mais
recomendável, pois não se rompem ao congelamento). Manter congelado às
temperaturas mais baixas possíveis. Descongelamentos e recongelamentos
prejudicam muito a qualidade das amostras, evitar a todo custo.
Cultura microbiológica: Tipicamente utiliza-se a própria seringa utilizada na
colheita. Após a colheita, eliminar o ar da agulha e recolocar a tampa da agulha
(ou remover a agulha e lacrar a seringa com plastifilme estéril e esparadrapo). Se
possível, todos estes procedimentos devem ser feitos na proximidade de um bico
de Bunsen. A amostra deve ser refrigerada em geladeira o mais rápido possível
(não congelar!) por um período máximo de 48-72h até que seja recebido no
laboratório para o cultivo microbiológico. Se necessário, estas amostras também
poderão ser utilizadas para citologia.
5.3.

FLUIDOS CORPÓREOS (CITOLOGIA)

Colheita: A colheita de fluidos corpóreos para citologia é semelhante aos
procedimentos dedicados à cultura microbiológica, com a diferença de que não
são necessários tantos cuidados com a assepsia do procedimento (embora este
evidentemente deva ser feito sem contaminações mais grosseiras, como
sujidades). Todo tipo de fluido corpóreo pode ser utilizado (conteúdo de lesões
vesiculares, derrames cavitários, líquido pericárdico, etc.) e colhido por punção,
aspiração simples ou lavado, por exemplo.
Preparo: O preparo da lâmina de microscópio para citologia depende da
viscosidade do fluido. Fluidos pouco viscosos podem ser preparados colocandose uma gota em lâmina de microscópio e deixando-a secar, enquanto que
fluidos mais viscosos podem precisar que seja feito um esfregaço delgado (a
técnica é idêntica àquela descrita na seção “Esfregaço sanguíneo delgado”), o
objetivo final é formar uma monocama de células. A seguir, a lâmina é fixada por
imersão em metanol absoluto e corada (normalmente com corante Panótico,
embora outros corantes também possam ser utilizados), à semelhança do que é
feito para esfregaços sanguíneos. Escrever com lápis na margem fosca da
lâmina: ID do animal, tipo de fluido coletado, data da coleta.
Armazenamento: Após coradas, as lâminas podem ser estocadas temperatura
ambiente por anos contanto que sejam mantidas em caixas de lâminas (ideal) ou
embrulhadas delicadamente em papel toalha/higiênico (aceitável).
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6. CONTEÚDO GASTROINTESTINAL
O conteúdo gastrointestinal pode ser utilizado para finalidades diferentes que
podem ser conflitantes entre si. Isso porque alguns estudos requerem a colheita
de todo o conteúdo gastrointestinal, não permitindo a divisão deste material.
Desta forma, devem-se escolher com antecedência quais das análises serão
feitas. Podem-se utilizar amostras de carcaças encontradas em praia ou de
animais que vieram a óbito logo após a admissão, porém para estudos de dieta
não há sentido em coletar amostras de animais que tenham passado por um
período superior a dois dias no centro de reabilitação, pois seu conteúdo
gastrointestinal não será mais fidedigno da dieta em natureza.
6.1.

ESTUDOS DE DIETA

Coleta: Antes de manusear o trato gastrointestinal, usar um barbante para
amarrar a porção final do esôfago e a comunicação estômago-intestino,
evitando assim que o conteúdo gástrico extravase. Com o bisturi ou tesoura,
cortar o esôfago e intestino ao lado do barbante (mantendo o estômago em
uma bolsa fechada). A triagem pode ser realizada imediatamente após a
necropsia por pessoas devidamente treinadas, utilizando peneiras parasitológicas
e um exame detalhado de todo o conteúdo alimentar sob lupas, ou pode ser
feita posteriormente mediante a conservação por congelamento ou soluções
conservantes.
Congelamento: É a técnica mais simples e indicada. Colocar o estômago ou seu
conteúdo em um saco plástico e congelar para triagem posterior. A mucosa
gástrica deve ser congelada juntamente com o restante para evitar que itens
pequenos (otólitos, escamas, bicos de lula, etc.) se percam. Manter congelado
por tempo indeterminado. Congelamentos e descongelamentos não afetam
significativamente a qualidade das amostras.
Soluções conservantes: Outra opção para permitir a triagem posterior é transferir
o conteúdo do estômago a um frasco contendo o mesmo volume de uma das
soluções conservantes abaixo (proporção 1:1). Estocar em temperatura ambiente
à sombra, em um frasco bem fechado, por meses a anos.






Formol simples (formol 1:10): formalina absoluta (10mL), água limpa (90mL).
Solução AFA: formol 1:10 (5mL), ácido acético 1% (5mL), etanol 70% (90mL).
Solução SAF: acetato de sódio (1.5g), formol 1:10 (4mL), ácido acético absoluto
(2ml), água destilada (92.5mL).
Solução MIF: Merthiolate ou mercúrio-cromo 2% (40mL), formol 1:10 (5mL), glicerina
(1mL), água destilada (50mL).
Solução Etanol iodado: etanol 70%, iodo (q.s.p. para coloração “vinho do Porto”).
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Registros e identificação: Usar etiqueta e marcador permanente e/ou lápis para
identificar os frascos: ID do animal, data da coleta. Incluir um papel vegetal a
lápis no interior do frasco como segunda identificação é recomendável. Registrar
também: local de recebimento do animal, data da coleta, sexo, grupo etário.
6.2.

TOXICOLOGIA

Colher sempre que houver grandes número de mortes em um período curto de
tempo, sobretudo se alguns animais apresentaram alterações neurológicas ou
hemorragias de trato gastrointestinal.
Coleta: Antes de manusear o trato gastrointestinal, usar um barbante para
amarrar as porções inicial e final do esôfago, a comunicação estômago-intestino,
e a porção final do intestino, evitando assim que o conteúdo se misture entre
estas porções. Usando luvas ou pinças, transferir o conteúdo cloacal a um frasco,
e depois as demais porções em frascos separados (potes de vidro ou plástico, ou
sacos). Preferivelmente coletar todo o conteúdo, ou então pesá-lo e coletar
amostras menores. Congelar. Amostras complementares também serão
desejáveis (vide outras seções): tecidos congelados (fígado e encéfalo),
histopatologia (sobretudo fígado, cérebro, coração, rim, intestino, pulmão e
baço), sangue cardíaco (papel filtro ou congelamento).
Registros e identificação: Identificar as amostras (esparadrapo e lápis, ou
marcador permanente): ID do animal, porção do trato gastrointestinal, data da
coleta. Descrever/fotografar a aparência dos conteúdos gastrointestinais,
registrar também: sexo, grupo etário, massa corpórea e condição corporal. Em
uma ficha separada, descrever detalhadamente a localização geográfica em
que o animal foi inicialmente encontrado (sempre ideal incluir coordenadas GPS).
Registrar também maiores detalhes da condição clínica, sinais clínicos, etc.
Armazenamento: Manter congelado às temperaturas mais baixas possíveis.
Descongelamentos e recongelamentos prejudicam a qualidade das amostras,
devendo ser evitados a todo custo.
6.3.

PARASITOLOGIA

Embora o ideal seja fazer a sua triagem sem que tenham sidos congelados, os
parasitas gastrointestinais podem ser triados sem maiores problemas no momento
do processamento das amostras para estudos de dieta ou toxicologia, após
períodos indeterminados em congelamento. Vide as recomendações na seção
“Parte II 7.2. Parasitas gastrointestinais”.
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7. PARASITAS
Os parasitas ocorrem normalmente e com frequência relativamente elevada em
animais de natureza, porém sua relevância para o estado sanitário dos animais
ainda não está totalmente esclarecida. Por este motivo, são urgentes pesquisas
que envolvam parasitologia e clínica/patologia, em especial estudos envolvendo
a quantificação dos parasitas.
7.1.

ECTOPARASITAS E EPIBIONTES

Coleta: Podem ser colhidos em animais vivos ou mortos. Inspecionar
principalmente a face, conduto auditivo, pescoço, ventre e área peri-cloacal.
Prestar particular atenção aos piolhos, que apesar de frequentes podem passar
despercebidos devido ao seu reduzido tamanho. Usando luvas, coletar
diretamente com a mão (evitar pinças, pois desfiguram os parasitas). Para
carrapatos aderidos à pele, deve-se rotacioná-los com cuidado para forçar a
remoção sem o arrancamento das peças bucais. Sempre buscar coletar a maior
quantidade possível (para identificar infestações mistas), e buscar estimar e
registrar a quantidade total de parasitas no hospedeiro (contagem total ou uma
escala de cruzes). Colocar em etanol 70% (concentrações maiores causam
desidratação e enrugamento dos parasitas).
Identificação / registro: Identificar as amostras (esparadrapo e lápis, ou marcador
permanente): ID do animal, data da coleta. Em uma ficha separada, descrever a
localização anatômica dos parasitas e a quantidade (contada, estimada ou em
uma escala de 0-5 cruzes). Fotografar a infestação e as lesões associadas.
Armazenamento: Manter em temperatura ambiente, à sombra. O frasco deve
estar muito bem vedado, pois o etanol evapora facilmente (caso algum frasco
resseque, haverá perda de qualidade da amostra mas vale a pena acrescentar
etanol novamente e lacrar o frasco outra vez).

LAPCOM – Ralph Vanstreels

LAPCOM – Ralph Vanstreels

Coleta de ectoparasitas (piolho) e sua transferência a um frasco com etanol 70%. É importante não
pressionar o parasita com a pinça, para não deformá-lo ou desfigurá-lo.
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7.2.

PARASITAS GASTROINTESTINAIS

Quando colher: Geralmente são colhidos em animais mortos, embora por vezes
também possam ser obtidos em materiais regurgitados ou fezes. Pinguins recémmortos são ideais para se fazer uma boa coleta, pois seus helmintos estarão
frescos e bem preservados. Em animais não muito frescos, que já estão iniciando
a putrefação, pode-se também fazer a coleta dos helmintos, porém por vezes
será impossível a identificação taxonômica detalhada. O congelamento da
carcaça não prejudicará a colheita de parasitas (embora prejudique
dramaticamente a qualidade de outras amostras, sobretudo histopatologia),
contanto que a carcaça não seja descongelada e recongelada muitas vezes.
Colheita de órgãos inteiros: Ideal, pois permite a quantificação detalhada dos
parasitos. Utilizar linha ou barbante para amarrar o início e final do esôfago, início
e final do estômago, e início e final do intestino, evitando assim que o conteúdo
destas porções gastrointestinais se misture ou extravase. Pode-se cortar e ensacar
os órgãos separadamente (ideal), ou estocá-los juntos. O armazenamento pode
ser feito por congelamento (ideal), ou colocando-se os órgãos em etanol 70%
(etanol 96-100% pode ser utilizado caso o objetivo sejam análises genéticas) ou
formol 4% (inadequado para análises genéticas).
Colheita de parasitas isolados: Parasitas isolados, visando análises nãoquantitativas, podem ser colhidos para identificação (embora o ideal seja a
colheita do órgão inteiro, inclusive a mucosa). Sempre manusear os parasitas com
cuidado (evitar pinçá-los, esticá-los ou rompê-los; o uso de pincéis é
recomendável) e lavar em água limpa para remover sujidades (conteúdo
alimentar, debris teciduais). Sempre visar coletar a maior quantidade possível
(para identificar infestações mistas), e buscar estimar e registrar a quantidade de
parasitas no hospedeiro (contagem total ou uma escala de cruzes). Os parasitas
podem ser armazenados em etanol (etanol 70% para análises morfológicas ou
etanol absoluto para análises genéticas), e mantidos em temperatura ambiente,
à sombra, por tempo indeterminado. Parasitas também podem ser congelados
para análises genéticas, por tempo indeterminado.
Identificação / registro: Identificar as amostras (esparadrapo e lápis, ou marcador
permanente): ID do animal, data da coleta. Em uma ficha separada, descrever a
localização anatômica dos parasitas e a quantidade (contada, estimada ou em
uma escala de 0-5 cruzes). Fotografar a infestação e as lesões associadas.
Protocolos mais detalhados de triagem de conteúdo gastrointestinal, coleta,
fixação e armazenamento de parasitas gastrointestinais estão apresentados no
Anexo “Manual complementar de colheita e processamento de helmintos”.
53

7.3.

PARASITAS VISCERAIS

Embora não tenham sido relatados em pinguins-de-Magalhães, uma variedade
de parasitas já foi observada em outras espécies de pinguins, de modo que é
importante manter-se atento para eventualmente identificá-los nesta espécie:








Dirofilaria immitis (coração)
Filárias não identificadas (coração)
Microfilárias não identificadas (esfregaço sanguíneo)
Galactosornum angelae (fígado)
Renicola sp. (fígado)
Mawsonotrema eudyptulae (fígado)
Echinostomatidae (rim)

Caso algum tipo de parasita visceral seja encontrado, sugere-se o
armazenamento de amostras em quatro tipos: (1) etanol 70% (análise morfológica
do parasita, pode-se colher apenas o parasita ou o parasita e o tecido
adjacente), (2) congelamento (análises moleculares, colher apenas o parasita
buscando livrá-lo delicadamente do tecido adjacente), (3) histopatologia
(análise da lesão associada ao parasita, colher fragmentos do parasita em seu
estado natural no tecido; vide seção “Histopatologia”), e (4) etanol absoluto
(análises genéticas, estocar como duplicata de segurança da amostra
congelada). Além disso, é importante realizar uma extensa documentação
fotográfica da melhor qualidade possível, e descrever em detalhes os achados
de necropsia e localização anatômica do parasita, além dos registros detalhados
do histórico da ave.
7.4.

HEMOPARASITAS

Há diversas técnicas para o diagnóstico de hemoparasitas, sendo o esfregaço
sanguíneo a metodologia mais usual (vide seção “Parte II 2.2. Esfregaço
sanguíneo delgado”), além de utilizar amostras de sangue e tecidos para testes
biomoleculares (vide seções “Parte II 2.4. Sangue total” e “Parte II 8.2. Tecidos
congelados”), soro/plasma para provas sorológicas (vide seção “Parte II 2.5.
Soro+coágulo e Plasma+Eritrócitos”), tecidos para histopatologia (vide seção
“Parte II 8.1. Histopatologia”), e decalques teciduais feitos à necropsia (vide
seção “Parte II 8.4. Decalques teciduais”).
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8. TECIDOS
A análise dos tecidos, através da histopatologia e das técnicas complementares,
é um ponto chave para esclarecer a causa de morte assim como a existência de
doenças ou patógenos (que talvez não fossem detectáveis na necropsia).
8.1.

HISTOPATOLOGIA

Coleta: Coletar fragmentos pequenos de tecido (1-3 cm3); o ideal é coletar a
margem da lesão (tecido lesionado e tecido saudável no mesmo fragmento),
evitar coletar tecido totalmente necrótico. Colocar os fragmentos de tecido em
um frasco com formol 10% tamponado. Outros fixadores também podem ser
usados (Methacarn, solução de Bouin, etc.), mas requerem cuidados especiais. É
essencial respeitar a proporção de 1 volume de tecido para 10 volumes de formol
tamponado. Não é necessário que a colheita seja estéril. Todos os tecidos podem
ser mantidos em um mesmo frasco, pois serão identificáveis posteriormente ao
exame microscópico. No entanto, para fragmentos de tecidos muito pequenos é
ideal armazená-los em cassetes histológicos para evitar que se percam no fundo
do frasco. Para órgãos que flutuam no formol, como pulmão ou fígado gorduroso,
pode-se utilizar um fragmento de gaze e envolvê-los para certificar-se que todas
as áreas do tecido serão fixadas.
Formol 10% tamponado: 100mL formaldeído absoluto, 6.5g fosfato de sódio
dihidratado, 4.0g fosfato de sódio monohidratado, 900mL água destilada.
Formol 10% não-tamponado: Na impossibilidade de obter formol tamponado, é
possível improvisar com formol não-tamponado (100ml formaldeído absoluto,
900ml água de torneira), porém poderá haver perda de qualidade do material e
as amostras deverão ser processadas num intervalo de tempo mais curto.

Para histopatologia, sempre colher amostras da margem entre o tecido saudável e a lesão.

Sempre coletar todos os órgãos! Mesmo quando se sabe a causa de óbito
ou quando os tecidos aparentemente estão saudáveis, a histopatologia
pode revelar achados importantes. Não existem órgãos irrelevantes!
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Lista de órgãos e tecidos a serem amostrados para histopatologia
- Pulmões
- Coração
- Esôfago
- Cólon
- Osso (fêmur)

- Baço
- Tireóides
- Estômago
- Cloaca
- Língua

- Fígado
- Adrenais
- Duodeno
- Cérebro
- Timo

- Bursa
- Gônadas
- Jejuno
- Cerebelo
- Glând. de sal

- Medula óssea
- Pâncreas
- Íleo
- Medula espinal
- Glând. uropígea

- Rins
- Traquéia
- Ceco
- Músculo
- Pele

Identificação/Registro: Usar marcador permanente e/ou lápis para identificar os
frascos: ID do animal, data da coleta. Um fragmento de papel-manteiga com a
identificação também pode ser colocado no interior do frasco, por segurança.
Em uma ficha separada, descrever detalhadamente as características das lesões
(tamanho, forma, coloração, consistência, etc.), além de fotodocumentar a
necropsia.
Armazenamento: Em temperatura ambiente e à sombra, com frasco bem
fechado, as amostras podem ser mantidas por prazo indeterminado. Se
necessário, após 48h em formol é possível transferir o tecido para um frasco
menor, com uma proporção 1:1 de tecido e formol, ou então ao etanol 70%.
8.2.

TECIDOS CONGELADOS

Tecidos podem ser congelados para diferentes finalidades, como análises de
toxicologia, diagnóstico biomolecular, genética, isótopos, etc. Cada técnica
requer amostras colhidas ou estocadas com cuidados especiais de modo que é
necessário optar antecipadamente pela(s) metodologia(s) a ser(em) aplicada(s).
Genética ou sexagem: Contanto que seja uma amostra fresca, qualquer tecido
rico em células pode servir. Tipicamente utiliza-se fígado ou músculo (outros
tecidos como rim, tecido fibroconjuntivo e pele também podem servir). Colher 1-2
g, usando luvas ou pinças, em um frasco ou saco plástico limpo. Congelar.
Isótopos estáveis: Tipicamente utilizam-se fígado, músculos e ossos (além de
sangue, unhas e penas). Outros tecidos terão pouca utilidade caso as técnicas
não tenham sido padronizadas. Colher 2-5g, usando luvas ou pinças, em um
frasco ou saco plástico limpo.
Diagnóstico biomolecular: Importante para investigações de patógenos
específicos e/ou para o esclarecimento de envolvimento de agentes virais ou
microbianos. Dependendo do patógeno a ser pesquisado, haverá tecidos de
preferência a serem coletados, assim, consultar um especialista para obter
recomendações mais específicas. De modo geral, utilizam-se tecidos com lesões
suspeitas ou, em sua ausência, tecidos mais polivalentes para este tipo de análise
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incluem principalmente: como pulmão, fígado, baço e encéfalo.
Secundariamente: medula óssea, rim e traquéia. As amostras devem estar frescas,
pois a autólise/putrefação comprometerá muito a qualidade das análises. Colher
2-5g, usando luvas ou pinças, em um frasco ou saco plástico limpo. Cada tecido
deve ser colhido separadamente dos demais, para evitar contaminação mútua.
Congelar.
Toxicologia de poluentes inorgânicos: Os principais tipos de amostras que podem
ser utilizados incluem: músculo (>5g), fígado (>2g), rim (>3g), tecido adiposo (>2g).
Outros tecidos (pele, baço, etc.) também podem ser utilizados quando houver
oportunidade, embora não sejam tão indicativos. As quantidades indicadas são
apenas um mínimo recomendável, quantidades maiores são sempre melhores.
Amostras necróticas ou excessivamente autolisadas não são ideais, mas
produzem resultados aceitáveis. Os tecidos e amostras não podem entrar em
contato em momento algum com instrumentos metálicos oxidáveis, apenas luvas
ou instrumentos em aço inox. Após a coleta, transferir os fragmentos de biópsia a
frascos plásticos ou de vidro (não embrulhar em papel alumínio!). Congelar.
Toxicologia de poluentes orgânicos: Os principais tipos de amostras que podem
ser utilizados incluem: fígado (>5g), músculo (>3g), rim (>3g), tecido adiposo (>2g).
Outros tecidos (pele, baço, etc.) também podem ser utilizados quando houver
oportunidade, embora não sejam tão indicativos. As quantidades indicadas são
apenas um mínimo recomendável, quantidades maiores são sempre melhores.
Amostras necróticas ou excessivamente autolisadas produzem material de má
qualidade e devem ser evitadas, porém devem ser colhidas se forem a única
alternativa. Os tecidos e amostras não podem entrar em contato em momento
algum com luvas de látex ou borracha, ou qualquer outro tipo de plástico,
borracha ou derivado de petróleo. Os instrumentos metálicos para a coleta
(bisturi, pinças, etc), se possível, devem ser previamente lavados com solvente nhexano/diclorometano para remover resíduos orgânicos. Colher e embrulhar os
fragmentos de tecido em papel alumínio, com o lado brilhante para o exterior.
Congelar. Amostras de bile também podem ser colhidas e congeladas.

IO-USP – Paula Baldassin

IO-USP – Paula Baldassin

IO-USP – Paula Baldassin

Colheita de fígado e bile para fins de análise toxicológica de poluentes orgânicas.
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Toxicologia de algas tóxicas (maré vermelha): Colher sempre que houver grande
número de mortes em um período curto de tempo, sobretudo se alguns animais
apresentaram alterações neurológicas. Colher fígado (3-5g) e encéfalo (50% do
volume encefálico) usando luvas ou pinças, em um frasco ou saco plástico limpo.
Congelar. Amostras complementares também serão desejáveis (vide outras
seções): conteúdo gastrointestinal congelado (esôfago, estômago, intestino e
cloaca), histopatologia (sobretudo fígado, cérebro, coração, rim, intestino,
pulmão e baço), sangue cardíaco (papel filtro ou sob congelamento).
Descrever/fotografar
a
aparência
dos
conteúdos
gastrointestinais;
preferivelmente coletar todo o conteúdo, ou então pesá-lo e coletar amostras
menores.
Identificação / registro: Identificar as amostras (esparadrapo e lápis, ou marcador
permanente): ID do animal, data da coleta. No caso de amostras dedicadas à
toxicologia, registrar também: sexo, grupo etário, massa corpórea e condição
corporal. Em uma ficha separada, descrever detalhadamente a localização
geográfica em que o animal foi inicialmente encontrado (sempre ideal incluir
coordenadas GPS). Registrar também maiores detalhes da condição clínica do
animal, sinais clínicos, etc.
Armazenamento: Manter congelado às temperaturas mais baixas possíveis.
Descongelamentos e recongelamentos prejudicam a qualidade das amostras,
evitar a todo custo.
8.3.

TECIDOS EM ETANOL ABSOLUTO

Preservar tecidos em etanol absoluto é uma alternativa para preservar o DNA
para fins de estudos genéticos, sexagem ou diagnóstico molecular. A qualidade
desta preservação é inferior à do material preservado por congelamento, porém
esta alternativa pode ser usada em locais remotos onde não há eletricidade ou
como duplicata de segurança em caso de perda de amostras congeladas.
Coleta: Podem-se usar as mesmas amostras que seriam utilizadas para
congelamento, usando luvas ou pinças, em um frasco ou saco plástico limpo.
Para genética, tipicamente utiliza-se 1-2 g de fígado ou músculo (outros tecidos
como rim, tecido fibroconjuntivo e pele também podem servir). Para diagnóstico
molecular, utilizam-se amostras de tecido lesionado ou de tecidos mais
polivalentes, como principalmente: pulmão, fígado, baço e encéfalo, e
secundariamente medula óssea, rim e traquéia. As amostras devem estar frescas,
pois a autólise/putrefação comprometerá muito a qualidade das análises. Cada
tecido deve ser colhido separadamente dos demais, para evitar contaminação
mútua. Utilizar etanol absoluto, de marcas reconhecidas e feitos especificamente
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para uso laboratorial, acrescentando um volume de etanol igual ao volume da
amostra (proporção 1:1). O frasco deve ser muito bem vedado (se possível, usar
plastifilme), para evitar a evaporação/vazamento do etanol.
Identificação / registro: Identificar as amostras (esparadrapo e lápis, ou marcador
permanente): ID do animal, data da coleta.
Armazenamento: Manter em temperatura ambiente, à sombra, por prazo
indeterminado. O frasco deve estar muito bem vedado pois o etanol evapora
facilmente e o ressecamento deteriora as amostras. Checar periodicamente se
todos os frascos não estão vazando (caso algum frasco resseque, haverá perda
de qualidade da amostra mas vale a pena acrescentar etanol novamente).
8.4.

DECALQUES TECIDUAIS

Preparo: Os decalques teciduais podem ser utilizados como técnica adicional
para o diagnóstico da malária aviária. Cortar um pequeno fragmento de tecido
(baço, fígado, pulmão, rim, medula óssea), secar o excesso de sangue em papel
e a seguir pressionar suavemente a superfície do tecido contra a superfície de
uma lâmina de microscopia (apenas tocar a lâmina, não esfregar o tecido!) de
modo a deixar uma monocamada de células aderida à lâmina. O restante do
preparo assemelha-se àquele descrito para secar, fixar e corar lâminas de
esfregaços sanguíneos delgados, sendo os decalques teciduais corados em um
prazo inferior a duas semanas.
Armazenamento: Uma vez fixadas e coradas, as lâminas podem ser armazenadas
em temperatura ambiente por longos períodos (semanas-meses), dentro de
caixas de lâminas (ideal) ou embrulhadas delicadamente em papel
toalha/higiênico (aceitável).

LAPCOM – Ralph Vanstreels

Preparo de decalque tecidual de pulmão.
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9. AMOSTRAS ESPECIAIS
9.1.

SANGUE, TECIDOS, UNHAS E OSSOS (ISÓTOPOS ESTÁVEIS)

O estudo de isótopos estáveis baseia-se na composição atômica dos tecidos,
pela existência de variações raras nos tipos de átomos (por exemplo, 14C, 15N, 17O,
18O, entre outros), cujo acúmulo nos organismos pode dar pistas indiretas sobre
sua alimentação, tanto em relação à região geográfica quanto ao tipo de
alimento que foi ingerido. O acúmulo destes átomos nos diferentes tecidos é
diretamente relacionado à taxa de renovação celular de cada tecido, de modo
que diferentes tecidos podem oferecer indicações sobre momentos distintos da
vida do animal (por exemplo, os átomos do osso podem nos dar informações de
meses a anos, enquanto os átomos do sangue nos dão uma indicação de
apenas algumas semanas).
Colheita: Os principais tecidos amostrados incluem: sangue, músculo, unhas,
penas e ossos. As penas (4 ou 5 por indivíduo são suficientes) devem estar livres de
petróleo. O osso deve ser limpo de todos os fragmentos de músculo e tendões;
nunca escrever a lápis ou caneta sobre o osso. As unhas devem ser coletadas
inteiras (desde sua base, portanto não podem ser colhidas de animais vivos),
incluindo desde as camadas mais internas às mais externas. O músculo deve ser
colhido em um fragmento de aproximadamente 2 cm 3, preferivelmente da
musculatura torácica; a amostra pode ser congelada em freezer comum; mas
em condições onde não é possível manter o congelamento, o músculo pode ser
ressecado em estufa (60ºC por 24h) e, então, estocado em saco plástico a
temperatura ambiente. O sangue total (aproximadamente 2 mL) pode ser
armazenado congelado ou com álcool 70%, mas não deve ser colhido com
heparina. Outra opção é utilizar plasma congelado ou eritrócitos congelados.
Identificação / registro: Identificar as amostras (esparadrapo e lápis, ou marcador
permanente): ID do animal, data da coleta.
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Colheita de unhas, penas e osso para análises de isótopos estáveis.
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Armazenamento: A preservação pode ser feita por congelamento (sangue,
músculo), refrigeração ou temperatura ambiente (unhas, penas e ossos). A
autólise e o congelamento não prejudicam consideravelmente as análises e não
há problema em utilizar amostras de carcaças mal preservadas. A putrefação, no
entanto, pode resultar em prejuízos a algumas análises (particularmente pela
perda de átomos através do metano e gás carbônico), e deve ser evitada. Por
este motivo. Soluções fixadoras (álcool absoluto, solução SAF, formol, etc.), por
outro lado, dependendo da análise podem contaminar as amostras e devem ser
evitadas. As amostras preservadas por congelamento são válidas por tempo
indeterminado, e os descongelamentos e recongelamentos não trazem grandes
problemas contanto que as amostras não passem grandes períodos
descongeladas.
9.2.

OSSOS (OSTEOLOGIA)

Estudos taxonômicos de pinguins baseiam-se em uma grande variedade de
medições dos ossos destas aves. Sabe-se, por exemplo, que pinguins-deMagalhães do sul da Argentina tendem a ser menores do que em regiões centrais
deste mesmo país. Estas diferenças morfológicas refletem variações ecológicas e
de dieta, e seu estudo contribui à identificação de mecanismos ecológicos e da
diferenciação de populações de pinguins. Para estes estudos, utilizam-se
principalmente o crânio e o tíbio-tarso, embora todo o esqueleto possa ser
utilizado. Podem-se estocar esses ossos em congelamento para a retirada
posterior dos tecidos moles. A retirada dos tecidos moles pode ser feita
manualmente (a maceração por fervura pode facilitar muito esse trabalho), por
enterramento (esforço mínimo, porém os ossos tendem a ficar amarelados; é
importante assegurar-se uma identificação apropriada dos ossos), ou utilizando-se
caixas com insetos específicos para esta finalidade (besouros dermestídeos ou
similares).
9.3.

HUMOR AQUOSO (MICROBIOLOGIA, SOROLOGIA)

O olho possui duas câmaras, a anterior (pequena, repleta de humor aquoso) e a
posterior (principal, repleta de humor vítreo). O humor aquoso é produzido pelo
organismo através da filtração do plasma sanguíneo, de modo que possui uma
composição muito semelhante ao plasma do animal. Por estar contido no interior
do olho, no entanto, este líquido fica muito melhor preservado do que o sangue
ou outros fluidos corpóreos, mantendo-se livre de contaminações mesmo em
carcaças moderadamente autolisadas. Por este motivo, em casos especiais o
humor aquoso pode ser utilizado para estudos microbiológicos (diagnóstico
molecular ou cultura bacteriana) e para sorodiagnóstico. A colheita é feita pela
punção da câmara anterior do olho através da córnea, utilizando uma agulha
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calibrosa (25x8). A colheita é feita utilizando agulha e seringa estéreis, e o humor
(tipicamente num volume de 0.3 a 0.5 mL) é transferido a um microtubo ou
criotubo e imediatamente congelado (temperaturas mais baixas possíveis).
Descongelamentos e recongelamentos devem ser evitados a todo custo.
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9.4.

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO

Utilizada para evidenciar estruturas celulares, microorganismos e vírus. Coleta-se
um fragmento muito pequeno do tecido (1-2 mm3) (ou, dependendo do caso,
algumas gotas de sangue), selecionando cuidadosamente a fração do tecido
que terá maior probabilidade de conter o que se deseja evidenciar (para
agentes infecciosos normalmente escolhe-se a margem de uma lesão). O
fragmento é armazenado em um microtubo ou criotubo contendo solução
fixadora (glutaldeído 2% em tampão fosfato 0,1 M, tetróxido de ósmio 1% e
acetato de uranila 0.5%; solução fixadora deve ser mantida congelada até o
momento do uso). Manter a amostra em geladeira e submeter ao laboratório no
prazo de 1-2 meses. Amostras congeladas ou em formol também podem ser
utilizadas para microscopia eletrônica, porém terão qualidade inferior a amostras
fixadas segundo este protocolo.
9.5.

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

Utilizada para fotografar a estrutura tridimensional de parasitas e tecidos. Os
materiais devem ser manuseados com toda a delicadeza possível para evitar sua
desfiguração, nunca devem ser pinçados ou pressionados. Selecionar amostras
mais íntegras ao microscópio estereoscópico. Limpá-las para remover detritos
com gaze/swabs delicados umedecidos com solução fisiológica. Fixar em
glutaraldeído 2-4% tamponado com tampão fosfato pH 7.3 (manter a solução
fixadora a 4ºC), em proporção de 1 volume de amostra para 20 volumes de
solução fixadora. Fixar por 24h a 4ºC e depois congelar a -20ºC. Amostras fixadas
devem ser mantidas congeladas a -20ºC por até 1 mês, para serem submetidas
ao laboratório.
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MANUAL COMPLEMENTAR:
Procedimentos de necropsia e colheita de amostras em animais mortos
Ralph Eric Thijl Vanstreels – ralph_vanstreels@yahoo.com.br
Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens
LAPCOM – Depto. Patologia – FMVZ/USP

RECOMENDAÇÕES GERAIS
Para este procedimento, é ideal a participação de três pessoas: uma pessoa efetivamente
realiza a necropsia e a colheita de amostras, outra pessoa preenche a ficha de necropsia e
registra os achados ditados pelo necropsista, e uma terceira pessoa fotografa os achados,
acompanha o seguimento das etapas do protocolo de necropsia organiza e identifica os
frascos e recipientes de amostras. Todos devem usar máscaras e aventais, e aqueles que
forem manusear a carcaça ou as amostras devem usar luvas de procedimento.
A seguir apresenta-se o protocolo completo que tem sido utilizado pelo Laboratório de
Patologia Comparada de Animais Selvagens (LAPCOM) e pelo Centro de Recuperação de
Animais Marinhos (CRAM-FURG). Este procotolo foi desenvolvido de modo a maximizar a
colheita de amostras dedicadas à pesquisa, considerando uma carcaça fresca e para a qual
se deseja colher o máximo de dados e materiais. No entanto, deve-se manter em mente que
este protocolo pode ser muito simplificado de acordo com a necessidade e as condições de
carcaça, produzindo protocolos mais compatíveis com a disponibilidade de tempo e pessoal
numa instituição de reabilitação.
Para o exame necroscópico das vísceras, descrever cuidadosamente as alterações
considerando sempre os aspectos: distribuição, demarcação, contorno, formato, coloração,
tamanho, textura, consistência, extensão, severidade, odor. Além disso, sempre fotografar
quaisquer lesões em detalhe, e sempre com uma escala (régua, fita métrica ou afim).

INSTRUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS


Instalações: congelador, geladeira, mesa de necropsia, água corrente



Instrumentos de necropsia: bisturi, lâminas de bisturi, pinças, tesouras, costótomo ou
alicate de podas, serra metálica, seringas, agulhas



Registro: lápis, borracha, prancheta, fichas de necropsia, máquina fotográfica



Recipientes de amostras: microtubos (tipo Eppendorf), papel alumínio, sacos plásticos,
esparadrapo, lâminas de microscópio, pote grande



Reagentes: álcool 70%, formol 10%, metanol absoluto, corantes (panótico ou Giemsa)



Outros: papel toalha, barbante, luvas de procedimento, máscaras, aventais, fita
métrica, paquímetro, régua, pipeta plástica
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CHECKLIST DE AMOSTRAS
Se este protocolo for realizado em sua plenitude, ao final do procedimento as seguintes
informações e amostras terão sido colhidas:



Fotografias padronizadas (4):
 Face ventral do corpo
 Face dorsal do corpo
 Cabeça
 Gônadas



Microtubos com álcool 70% (1):
 Ectoparasitas



Papel alumínio para congelamento (3)
 Penas (apenas animais petrolizados)
 Fígado 
 ½ Encéfalo 



Saco plástico para congelamento (4):
 Quilha inteira
 Estômago com conteúdo alimentar
 Intestino com conteúdo alimentar
 Fêmur inteiro



Saco plástico para refrigeração (2):
 Penas
 Unhas



Microtubo para congelamento (7):
 Bile 
 Conteúdo cloacal 
 Músculo
 Pulmão
 Humor aquoso 
 Baço
 Fígado





Decalque tecidual (4):
 Pulmão 
 Rim 
 Baço 
 Fígado 



Esfregaços (2):
 Sangue periférico 
 Medula óssea 



Formol 10% (1 frasco, 24+ fragmentos):
 Tireóides
 Pulmões
 Gônadas+adrenais
 Rins
 Bursa
 Cloaca
 Músculo
 Fragmento de fêmur
 Glândula uropígea
 Glândula supraorbital
 Cérebro
 Cerebelo
 Baço
 Fígado
 Língua
 Traquéia
 Coração
 Pâncreas
 Esôfago
 Estômago porção glandular
 Estômago porção aglandular
 Duodeno
 Jejuno
 Íleo+ceco+cólon

EM CASOS ESPECIAIS:


Amostras microbiológicas refrigeradas (2):


Fluídos ou swabs de lesões bacterianas

 Fluídos ou swabs de lesões fúngicas
 Colher apenas em carcaças de praia ou animais que morreram 24-48h após chegar da natureza
 Colher apenas em carcaças frescas (< 12-24h após a morte)
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EXAME EXTERNO
1. Preencher a ficha com os registros individuais: identificação individual, local de
procedência, data de entrada, data de óbito, data de necropsia, histórico clínico
2. Exame básico: grupo etário, petrolização, condição corporal.
3. Fotografias padronizadas: face ventral do corpo, face dorsal do corpo, cabeça
4. Pesagem
5. Apenas animais petrolizados: Colheita em papel alumínio (petroquímica): penas com óleo
6. Colheita em saco plástico (genética, isótopos, toxicologia inorgânica): penas
7. Colheita em álcool 70% (parasitologia): ectoparasitas
8. Se necessário, lavar a carcaça com água e detergente (para remover a areia em carcaças
de praia, e evitar que as penas voem)
9. Biometria:
a. Essencial: Comprimento do bico, Altura do bico, Comprimento nadadeira-cotovelo,
Comprimento da pata
b. Complementar: Largura do bico, Largura da comissura, Comprimento do dedo
médio, Comprimento do tarso, Circunferência da cabeça, Circunferência axilar,
Comprimento nadadeira total, Comprimento corpo-cabeça, Comprimento corpobico, Altura da faixa peitoral superior, Altura da faixa peitoral inferior
10. Colheita em saco plástico (isótopos): unhas
11. Exame necroscópico de lesões externas
12. Exame necroscópico de cavidade oral, ouvidos, narinas, coanas e cloaca
(colheita de eventuais parasitos em álcool 70%)

EXAME INTERNO
13. Abertura da pele através de incisão ventral do bico à cloaca
14. Exame de lesões subcutâneas
15. Colheita em microtubo (genética, isótopos): músculo
16.  Colheita de esfregaço de sangue periférico (parasitologia) (colher uma gota de sangue
através do corte de vasos subcutâneos)
17. Remoção da quilha
18. Colheita em saco plástico (ecologia): quilha inteira
19. Fotografia padronizada: cavidade celomática
20. Exame necroscópico da cavidade celomática (presença de líquidos, posições dos órgãos)
21.  Se houver lesões sugestivas de infecção bacteriana: colher amostras de fluídos corpóreos
ou swabs (bacteriologia) e refrigerá-las imediatamente
22.  Se houver lesões sugestivas de aspergilose: colher amostras de tecidos ou swabs
(micologia) e refrigerá-las imediatamente
23.  Colheita em microtubo (toxicologia): bile
24.  Colheita em papel alumínio (toxicologia orgânica): fígado
25.  Colheita em microtubo (toxicologia, parasitologia): conteúdo cloacal
26. Colheita em formol 10% (histopatologia): tireóides
27. Amarrar com barbante (ou pinçar com pinça hemostática) o início do esôfago
28. Remoção das vísceras (remover desde a língua e, tracionando para trás, remover todas as
vísceras deixando na carcaça apenas os pulmões, gônadas, adrenais, rins, cloaca e bursa)
29. Amarrar com barbante (ou pinçar com pinça hemostática) o final do cólon
30. Amarrar duplamente com barbante (ou pinçar com duas pinças hemostáticas) a transição
estômago-intestino
31. Fotografia padronizada: gônadas
 Colher apenas em carcaças de praia ou animais qe morreram 24-48h após chegar da natureza
 Colher apenas em carcaças frescas (< 12-24h após a morte)
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32. Exame necroscópico do pulmão, gônadas, adrenais, rins, bursa, cloaca, sistema esquelético
33.  Colheita de decalque tecidual (parasitologia): pulmão e rim
34. Colheita em microtubo (diagnóstico molecular): pulmão
35. Colheita em formol 10% (histopatologia): pulmão, gônadas+adrenais, rins, bursa, cloaca,
músculo
36. Dissecção dos fêmures
a. Colheita em saco plástico (diagnóstico molecular, ecologia, isótopos): fêmur inteiro
b.  Colheita de esfregaço de medula óssea (imunologia, patologia)
c. Colheita em formol 10% (histopatologia): fragmento de osso (contendo medula
óssea)
37. Dissecção da glândula uropígea
38. Colheita em formol 10% (histopatologia): glândula uropígea
39. Incisão da pele do crânio
40. Exame necroscópico de lesões subcutâneas no crânio
41. Colheita em formol 10% (histopatologia): glândula supraorbital
42. Abertura do crânio
43. Exame necroscópico do encéfalo
44.  Colheita em papel alumínio (diagnóstico molecular, toxicologia): ½ do encéfalo
45. Colheita em formol 10% (histopatologia): cérebro, cerebelo
46.  Colheita em microtubo (diagnóstico molecular, toxicologia, imunologia): humor aquoso
47. Exame necroscópico das vísceras remanescentes
48. Colheita em microtubo (toxicologia inorgânica, diagnóstico molecular): baço, fígado
49.  Colheita de decalques teciduais (parasitologia): baço, fígado
50. Colheita em formol 10% (histopatologia): baço, fígado, língua, traquéia, coração, pâncreas,
esôfago
51.  Colheita em saco plástico (dieta, toxicologia, parasitologia): esôfago+estômago
 Utilizar a amarração com barbante para evitar o extravasamento dos conteúdos
52. Colheita em formol 10% (histopatologia): esôfago, estômago porção glandular, estômago
porção aglandular (fazer a colheita dentro do saco plástico)
53.  Colheita em saco plástico (dieta, toxicologia, parasitologia): intestinos
 Utilizar a amarração com barbante para evitar o extravasamento dos conteúdos
54. Colheita em formol 10% (histopatologia): duodeno, jejuno, íleo+ceco+cólon (fazer a colheita
dentro do saco plástico)

ORGANIZAÇÃO DE AMOSTRAS
55. Limpar mesa de necropsia e instrumentos
56. Identificar todos os frascos e embrulhos de papel alumínio
57. Verificar se a ficha de necropsia está completa e terminar de preenchê-la
58. Refrigerar:
a. Amostras para cultura microbiológica
b. Sacos plásticos: penas, unhas
59. Congelar:
a. Todos os microtubos (exceção: parasitas em álcool 70%)
b. Todos os embrulhos de papel alumínio
c. Sacos plásticos: quilha, estômago, intestino
60. Fixar em metanol absoluto e corar (panótico ou Giemsa):
a. Decalques teciduais
b. Esfregaços
 Colher apenas em carcaças de praia ou animais que morreram 24-48h após chegar da natureza
 Colher apenas em carcaças frescas (< 12-24h após a morte)
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MANUAL COMPLEMENTAR:
Colheita e processamento de helmintos
Martha Lima Brandão – brandaomarthal@gmail.com
Doutoranda do Departamento de Parasitologia Animal / UFRRJ
1. INTRODUÇÃO
Uma boa coleta de helmintos durante a necropsia resulta em um material de
qualidade, possível de ser identificado taxonomicamente e também, ser
aproveitado em análises moleculares dos parasitos. Por este ser um manual
voltado exclusivamente à coleta de amostras de pinguins (Spheniscus
magellanicus), a metodologia é indicada no caso exclusivo de helmintos de
pinguins, pois outras técnicas podem ser mais apropriadas em coletas em
outras espécies hospedeiras.
Pinguins recém mortos são ideais para se fazer uma boa coleta pois estão
frescos e sendo assim, também seus helmintos. Em animais não muito frescos,
que já estão iniciando a putrefação, pode-se também fazer a coleta, mas não
tendo como intuito principal a identificação taxonômica dos helmintos,
apenas para a mensuração da abundancia parasitária. Alguns helmintos
gastrointestinais dos pinguins ainda não foram identificados, os já conhecidos
estão listados e identificados com foto no item “5. Onde Coletar”, os outros
serão devidamente identificados e entrarão em versões futuras deste manual.

2. AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CARCAÇA


Condição 1 – Carcaça fresca: Menos de 24hs da morte, fresco, boa
aparência, sem cheiro forte, olhos intactos, mucosas frescas (boca e
ânus), sem líquidos extravasando da carcaça.



Condição 2 – Decomposição moderada: Carcaça intacta, podendo ter
os olhos ou cabeça já comidos por outros animais, mucosas secas,
cheiro moderado. A parte abdominal deve estar intacta e não deve ter
danos na região anal. Os urubus costumam destruir, além dos olhos, a
região anal e puxar o intestino, neste caso inutilizar esta carcaça para
avaliação helmintológica gastrintestinal. Um pouco de líquido
escorrendo da carcaça.



Condição 3 – Decomposição avançada: A carcaça pode estar inteira,
porém já muito degradada, com aberturas causadas por urubus ou
outros animais. Odor muito forte. Órgãos internos liquefeitos.



Condição 4 – Carcaça degradada, restos ósseos: Ossos aparentes
restando ainda um pouco de pena e até órgãos liquefeitos.
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3. COLETA DE AMOSTRA PARA PROCESSAMENTO FUTURO
Dependendo do intuito da coleta, algumas vezes pode ser necessário o envio
da peça inteira para ser avaliada pelo helmintologista no futuro. Com a
incisão da carcaça já feita, coletar separadamente cada órgão do aparelho
gastrintestinal: serão devidamente identificados e entrarão em versões futuras
deste manual.


Esôfago: fechar com um fio ou linha as
duas extremidades do órgão e cortar.



Estômago: assim como o esôfago devese fechar as duas extremidades e fazer
outro nó logo abaixo de onde se vai
cortar, para não perder conteúdo.
Corta-se entre os dois pontos fechados
com fio como mostra a Foto 1.



Intestino: Proceder da mesma forma
que os órgãos acima.

UFRRJ – Martha Brandão

Cortar uma seção do intestino
mostrando a forma de se cortar sem se
perder o conteúdo do órgão.
Foto: Martha Brandão

► TODOS OS ÓRGÃOS, DEPOIS DE RETIRADOS DA CARCAÇA, DEVEM SER
ACONDICIONADOS SEPARADAMENTE EM SACOS PLASTICOS, ETIQUETADOS E
CONGELADOS.
► CASO NÃO SEJA POSSÍVEL O CONGELAMENTO DAS AMOSTRAS, COLOCAR
EM POTES DE VIDRO, OS ÓRGÃOS ABERTOS, ETIQUETADOS, CONTENDO
FORMOL 4% ou ALCOOL 70%.
FORMOL 4%: Ideal para uma melhor conservação do material, porém dessa
forma não será possível no futuro processar esse material com técnicas
moleculares. A utilização de formol 4% é a mais indicada para esse material
uma vez que os nematóides encontrados se conservam bem em formol 4%, o
que não ocorre com a maioria dos nematóides.
ALCOOL 70%: Permite se trabalhar o material com técnicas moleculares.

4. COLETA DE HELMINTOS
Para a coleta dos helmintos cada órgão deve ser aberto separadamente. Usar
água corrente para lavar o interior de cada um dos órgãos em uma peneira
helmintológica preferencialmente de 75µm. Lavar na peneira o conteúdo com
água corrente e o que ficar retido nela guardar em potes com álcool 70% ou
formol 4% de acordo com o interesse no material conforme descrito
anteriormente. Esse material deve ser observado em uma lupa para que seja
possível coletar todos os espécimes de helmintos.
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Os outros órgãos como coração, rim e fígado devem ser dissecados em uma
placa de petri e, com o auxílio de uma lupa, observados para a busca de
helmintos que devem ser acondicionados em um recipiente etiquetado de
acordo com a fixação adequada indicada no item 6 (Como Fixar).

5. ONDE COLETAR

Localização
Esôfago
Estômago
Intestino (principalmente porção final)
Intestino (duodeno)
Intestino (duodeno)
Intestino (principalmente porção final)

Classe
Nematoda
Nematoda
Nematoda
Nematoda
Digenea
Digenea

Intestino (duodeno)
Intestino (duodeno)
Intestino (apenas porção final)

Cestoda
Cestoda
Acantocephala

UFRRJ – Martha Brandão

Contracaecum pelagicum

UFRRJ – Martha Brandão

Tetrabothrius lutzi

Espécie
Cosmocephalus oblevatus
Contracaecum pelagicum
Contracaecum pelagicum
Espécie ainda não identificada
Cardiocephaloides phisalys
Acocotyle fillipei (difícil de visualizar a
olho nu)
Tetrabothrius lutzi
Tetrabothrius sp.
Corynossoma sp.

UFRRJ – Martha Brandão

Cardiocephaloides phisalys

UFRRJ – Martha Brandão

Corynossoma sp.
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6. COMO FIXAR
Para uma boa fixação e conservação de helmintos é importante que se
conheça os grupos taxonômicos a que eles pertencem, pois os conservantes
são diferentes para cada grupo.





TODOS OS GRUPOS


Análises morfológicas: Álcool 70% pode ser usado para todos os grupos,
não é o ideal em muitos casos mas normalmente é possível aproveitar
qualquer helminto fixado desta forma. Importante é tentar guardar o
material o mais limpo possível, no máximo aderido a um pedaço de tecido
também limpo. Limpar os parasitos em solução salina ou água corrente.



Análises moleculares: Fixar em Álcool absoluto.

NEMATÓIDES


Ideal: Nematóides ainda vivos podem ser colocados em uma placa de
petri com Solução AFA (Álcool 70% - 93ml, Formalina comercial 37% - 5ml,
Ácido acético glacial - 2ml) a 65ºC por 48hs e depois conservados em
álcool 70%.



Muito Bom: Nematóides da família Anisakidae, família do Contracaecum
pelagicum encontrado no pinguim, são muito bem fixados ainda vivos no
Formol 4% e depois de 48hs transferidos para o Álcool 70%.



Bom: Todos os nematóides são bem fixados no Álcool 70%. Importante
sempre limpá-los em água ou solução salina antes de guardar.







CESTÓIDES


Ideal: Quando ainda vivos ou bem frescos, levar ao refrigerador em água
destilada por até 24hs e depois fixar no Formol 5% .



Muito bom: Depois de limpos em água corrente ou solução salina, fixar no
Formol 5%.



Bom: Fixar no Formol 5%.

ACANTOCÉFALOS


Ideal: Quando ainda vivos ou bem frescos, levar ao refrigerador em água
destilada por até 24hs e depois fixar por compressão*2 no Formol 5%%.



Bom: Fixar no Formol 5%.

DIGENÉTICOS


Ideal: Fixar por compressão (vide esquema) no Formol 5%.



Bom: Fixar no Formol 5%.
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TÉCNICA DE COMPRESSÃO (PARA PARASITAS DIGENÉTICOS)

Fotos: Martha Brandão
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MANUAL COMPLEMENTAR:
Colheita de amostras para diagnóstico viral
Jansen de Araujo / Luciano M. Thomazelli / Renata F. Hurtado / Tatiana L. Ometto /
Marina Seixas / Prof. Dr. Edison Luiz Durigon
Laboratório de Virologia Clínica e Molecular / Depto. Microbiologia / ICB-USP

Material de coleta:
 Tubos criogênicos (criotubo) contendo meio de transporte;
 Swab ultrafino estéril embalado individualmente;
 Alicate ou tesoura para cortar a haste do swab;
 Microtubos de 1,5 mL (eppendorff) estéril;
 Seringa de 3,0 mL;
 EPIs como luvas, máscara, óculos de proteção e avental.

ICB-USP – Jansen de Araujo

Preparação para coleta:
 No momento da coleta, utilizar sempre os EPIs: como luvas, máscara N95,
óculos de proteção e avental;
 Separar material referente a cada animal (2 criotubos contendo 500 µl de
meio de transporte e 4 swabs estéreis);
 Identificar os tubos adequadamente com o número da amostra;
 Para cada animal, as amostras serão colhidas em duplicatas, ou seja, 1 swab
traqueal e 1 swab cloacal colocados no mesmo tubo contendo meio de
transporte e 1 swab traqueal e 1 swab cloacal colocados no outro tubo
contendo meio de transporte;
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Figura 1- Coleta de swab traqueal

ICB-USP – Edison Durigon

Procedimento de coleta com Swab traqueal:
 Retirar o swab da embalagem estéril, cuidadosamente para não contaminar
(OBS: o swab não deverá tocar em nada, como por exemplo: na mão do
coletor, penas da ave, mesa de trabalho, etc...Se isto ocorrer, o mesmo
deverá ser descartado e substituído);
 Introduzir delicadamente a parte de algodão do swab na traquéia do
animal, pegando a maior quantidade de secreção possível e colocar
imediatamente no criotubo contendo o meio de transporte;
 Cortar a haste dos swabs de forma que fique adequadamente dentro do
criotubo fechado, sem perfurar a tampa;

Procedimento de coleta com Swab cloacal
 Retirar o novo swab da embalagem estéril, cuidadosamente para não
contaminar;
 Introduzir a parte de algodão do swab na cloaca do animal, colhendo a
maior quantidade de material possível contendo fezes/secreções e colocar
imediatamente no criotubo contendo o meio de transporte;
 Cortar a haste dos swab, de forma que fique dentro do criotubo fechado;
 Cada criotubo deverá conter 1 swab cloacal e 1 swab traqueal;
 O ideal é que as amostras sejam acondicionadas imediatamente em
nitrogênio líquido ou ultrafreezer -70°C.
 O transporte das amostras até o laboratório poderá ser feito acondicionando
as amostras em gelo seco.

ICB-USP – Jansen de Araujo

ICB-USP – Jansen de Araujo
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Joaquim Branco

Procedimento de coleta sanguínea
 Separar material referente a cada animal (1 microtubo [eppendorf], 1 seringa
estéril de 3mL com agulha.
 Identificar o microtubo com o número da amostra;
 Retirar a seringa da embalagem, conectar a agulha e destravar o êmbolo,
puxando para trás e para frente (facilita na hora da colheita do sangue);
 Localizar a melhor região para a retirada do sangue da ave, variando de
acordo com tamanho da ave e habilidade do coletor. Normalmente o
melhor local para colheita é o membro inferior;

 Desencapar a agulha apenas no momento da coleta, com cuidado para
não contaminá-la. A quantidade de sangue coletado é proporcional ao
tamanho da ave (no máximo 1% do peso). Ao retirar a agulha do animal,
pressionar a região com algodão seco até estancar o sangue antes de
liberar o animal;
 Para retirada do sangue da seringa, remover a agulha pela base e despejar
suavemente o sangue total da seringa colhido na lateral do microtubo
(eppendorf) seco (evita destruir as células vermelhas);
 Deixar os microtubos descansando em estante à temperatura ambiente por
até um dia, para formação de coágulo e separação de soro;
 Após a separação (se possível centrifugar as amostras de sangue a 3000 rpm
por 5 min para facilitar na separação do soro- quanto mais límpido melhor)
retirar o soro, sem ressuspender o coágulo, e aliquotar em um criotubo seco
previamente identificado.
 Acondicionar em nitrogênio líquido ou ultrafreezer - 70°C.
Descarte do Material Biológico
O procedimento correto para descarte de resíduos biológicos gerados no
trabalho de campo (que apresentem risco potencial à saúde humana e ambiental,
como exemplo algodão contaminado com sangue) é descartá-los em sacos
plásticos resistentes, de cor branca, contendo o símbolo de risco biológico. Já os
perfuro cortantes (agulhas, haste de swab de metal) contaminados, deverão ser
descartados em recipiente próprio, como exemplo em caixas apropriadas
(Descarpack).
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MANUAL COMPLEMENTAR:
Colheita de amostras para toxicologia orgânica
Paula Baldassin / Profa. Dra. Rosalinda Carmela Montone
Laboratório de Química Orgânica / IO-USP

PROTOCOLO DE COLHEITA
1. Lembrar que os órgãos (fígado e vesícula biliar) não podem ser tocados
por luvas de procedimentos (látex/vinil) até as amostras serem
coletadas.
2. Material a ser utilizado:
 Papel alumínio;
 Pinça anatômica;
 Microtubos (Ependorfs);
 Cabo de bisturi;
 Lâmina de bisturi;
 Saco plástico;
 Papel vegetal e lápis;
 Tesouras;
 Seringa de 5 ml com agulhas.

IO-USP – Paula Baldassin

IO-USP – Paula Baldassin
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3. Visualizar a vesícula biliar na cavidade celomática do pinguim.

IO-USP – Paula Baldassin

4. Com a seringa retirar a bile. Caso necessite, utilize a pinça para segurar
a vesícula biliar.

IO-USP – Paula Baldassin

5. Ao retirar o conteúdo, depositá-lo em um microtubo (eppendorf).

IO-USP – Paula Baldassin
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6. Visualizar o fígado na cavidade celomática do pinguim.

IO-USP – Paula Baldassin

7. Cortar um pedaço do fígado com o bisturi.

IO-USP – Paula Baldassin

8. Retirar o pedaço do fígado cortado com uma pinça.

IO-USP – Paula Baldassin
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9. Colocar o pedaço do fígado sobre o papel alumínio.

IO-USP – Paula Baldassin

10. Envolver o fígado em papel alumínio.

IO-USP – Paula Baldassin

IO-USP – Paula Baldassin

IO-USP – Paula Baldassin

IO-USP – Paula Baldassin

IO-USP – Paula Baldassin
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11. Identificar o animal e preencher a planilha.

IO-USP – Paula Baldassin

12. Fechar as amostras dentro de um saco plástico

IO-USP – Paula Baldassin

13. Armazenar em freezer comum
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MANUAL COMPLEMENTAR:
Colheita de amostras para diagnóstico de aspergilose
Ângela Leitzke Cabana / Profa. Dra. Melissa Orzechowski Xavier
Laboratório de Micologia - UFPEL / Laboratório de Micologia - FURG

INTRODUÇÃO
A aspergilose é uma doença infecciosa, porém não contagiosa que acomete
principalmente o trato respiratório das aves. Causada por fungos ubíquos do
gênero Aspergillus, possui distribuição mundial, sendo considerada como uma
das principais causas de mortalidade de pingüins em cativeiro.
Tendo em vista que a aspergilose em pingüins-de-Magalhães geralmente
ocorre de forma aguda, com manifestação tardia dos sinais clínicos (apatia,
anorexia, dispnéia) ou até mesmo com morte súbita dos animais, o
diagnóstico desta enfermidade é na maioria das vezes confirmado por
exames post-mortem. Embora uma detecção precoce da aspergilose possa
diminuir a mortalidade associada a esta doença, o diagnóstico definitivo in
vivo é difícil de ser obtido pela falta de testes com alta sensibilidade e
especificidade que possam confirmar o diagnóstico em uma fase inicial da
doença.

COLHEITA DE AMOSTRAS
Para a pesquisa da aspergilose em pingüins-de-Magalhães in vivo, as amostras
colhidas devem consistir de soro/plasma sanguineo ou ainda lavado traqueal,
os quais serão submetidos a exames micológicos e/ousorológicos e métodos
de biologia molecular; enquanto que para confirmação da doença por
exames post-mortem, as amostras corresponderão a fragmentos de órgãos,
especialmente pulmões e sacos aéreos, os quais serão processados para
avaliação histopatológica e micológica para isolamento e identificação do
agente etiológico em nível de espécie fúngica.
Alguns critérios são necessários para obtenção de uma amostra adequada
para processamento laboratorial, tais como:
 Uso de material estéril para colheita e acondicionamento (swabs,
lâminas de bisturi, seringas, agulhas, tubos de ensaio, frascos...);
 A quantidade de amostra colhida deve ser suficiente para realização
dos exames;
 As amostras devem ser encaminhadas juntamente com uma ficha de
identificação do animal, contendo informações como sinais clínicos;
tempo de cativeiro; peso e idade (juvenil ou adulto) da ave;
localização e aspecto macroscópico das lesões; local de resgate; local
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de cativeiro; data da coleta da amostra; data do óbito (amostras postmortem).
Amostras para diagnóstico in vivo da aspergilose
Colheita de Lavado Traqueal
As amostras provenientes do trato respiratório devem ser colhidas
instilando solução salina estéril (0,5-1mL/Kg) via traqueal com auxílio de seringa
estéril e sonda urinária estéril, e imediatamente aspirando o conteúdo instilado.
Cuidado deve ser tomado no momento de introduzir cuidadosamente a
sonda estéril na traquéia no sentido de evitar a contaminação da amostra. A
amostra deve ser acondicionada em frasco estéril e mantida sob refrigeração
a 4°C por até 24 horas, ou congeladas à -20ºC (se disponível dar preferência a
temperatura de -70ºC) até envio para processamento laboratorial. Estas
amostras serão utilizadas para exame direto, cultivo micológico, ELISA e RTPCR.



Colheita de amostra sérica
O volume de sangue coletado não deve exceder a 1% do peso da ave e
deve ser aliquotado em dois tubos de ensaio, sendo um tubo sem
anticoagulante e outro com heparina. As amostras devem ser centrifugadas a
2.500rpm por 10 minutos para separação e obtenção de soro e plasma
sanguíneo, respectivamente, os quais devem ser acondicionados em
eppendorff estéreis, sendo desejado um volume de 0,2 a 0,5ml de cada. Os
mesmos devem ser identificados e encaminhados sob refrigeração para
processamento em um período máximo de 24 horas, ou devem ser
congelados à -20ºC (se disponível dar preferência a temperatura de -70ºC) até
envio para laboratório. As amostras sanguíneas serão utilizadas para o teste de
IDGA, ELISA e RT-PCR.

Amostras para confirmação post-mortem do diagnóstico de aspergilose
Fragmentos de sítios anatômicos acometidos devem ser coletados durante a
necropsia para realização de exame direto e cultura fúngica e, ainda,
avaliação histopatológica. Assim, amostras de órgãos devem ser
acondicionadas em dois frascos distintos, sendo um recipiente com formol 10%
para encaminhamento para laboratório de patologia, e outro com solução
salina estéril para processamento micológico. Nas amostras destinadas à
micologia o frasco e os instrumentos de coleta utilizados devem estar estéreis,
minimizando a contaminação e veiculação de microrganismos por fômites.
Cabe ressaltar que fragmentos de sítios respiratórios, como pulmões e sacos
aéreos devem ser sempre coletados, além dos demais órgãos que
apresentarem lesões macroscópicas. É importante coletar fragmentos de
órgãos que contenham granulomas branco-amarelados, bem como massas
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necróticas e lesões com aspecto de “mofadas” (com colônias fúngicas –
comumente encontradas em lúmen de sacos aéreos).
ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS

Amostras provenientes de trato respiratório não devem exceder o período de
1- 2 horas entre colheita e armazenamento, caso contrário devem ser
refrigeradas a 4° C por até 24- 48 horas ou congeladas a -70ºC.
Amostras sanguíneas devem ser enviadas no mesmo dia da coleta
devidamente identificadas, ou, se possível, devem ser centrifugadas e o soro e
plasma separados em eppendorfs e mantidos refrigerados a 4ºC por até 24
horas ou congeladas a -70ºC.
Amostras provenientes de material de necropsia devem ser processadas
imediatamente a necropsia, caso contrário as amostras em solução salina
devem ser refrigeradas a 4° C por até 24- 48 horas ou congeladas a -70ºC.


O acondicionamento das amostras deve ser sempre realizado em
recipientes estéreis e as amostras devem se possível ser encaminhadas
o mais rápido ao laboratório que irá processá-las;



O envio das amostras deve
preferencialmente em até 24 horas;



Amostras enviadas em até 24 horas podem ser mantidas refrigeradas a
4ºC, enquanto que o armazenamento por um período maior deve ser
realizado sob congelamento a -70ºC (ou -20ºC caso não haja
disponibilidade de ultrafreezer).
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