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Resumo 

O objetivo deste estudo, retrospetivo, foi o de realizar uma recolha de informação acerca 

dos locais de ocorrência, tipos e protocolos de tratamento mais frequentes, de fraturas de 

antebraço em Águias de asa-redonda (Buteo buteo), assim como a eficácia destes últimos e a 

sua relação com o retorno dos animais à natureza. Este estudo compreende uma população de 

33 Águias de asa-redonda, com uma ou mais fraturas de antebraço, admitidas no Centro de 

Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, entre janeiro de 2010 e dezembro de 2018. Os dados, de cada animal em 

estudo, foram recolhidos das fichas clínicas e do arquivo de exames radiológicos. Neste estudo 

foram analisados parâmetros como idade, género, valores de hematócrito e proteínas totais, 

causa de ingresso, osso fraturado, localização da fratura no osso, presença ou ausência de 

exposição óssea, tipo de redução cirúrgica e técnica de osteossíntese. A avaliação comparativa 

dos referidos parâmetros revelou que os casos de fratura de antebraço em que apenas a ulna 

estava fraturada (P=0,002) e os casos em que ocorreu uma redução cirúrgica fechada 

(P=0,0095), apresentaram maior sucesso no retorno à natureza, tendo sido, a taxa de sucesso da 

libertação dos animais no seu habitat natural, de 72%.  As conclusões deste estudo constituem 

um contributo para a investigação sobre a eficácia dos tratamentos de fraturas do antebraço nas 

aves de rapina.  

 

Palavras-chave: ave de rapina, Buteo buteo, fratura óssea, reabilitação, natureza.  
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Abstract 

The aim of this study was to perform a retrospective data collection of information about 

the sites of occurrence, types and treatment protocols, of forearm fractures in Eurasian Buzzards 

(Buteo buteo), as well as the effectiveness and relationship with the return of animals to nature. 

This study involved the evaluation of 33 injured Eurasian Buzzards, with one or more forearm 

fractures, rescued between January 2010 and December 2018, in the Wildlife Rehabilitation 

Centre of the Veterinary Hospital of The University of Trás-os-Montes e Alto Douro. The data 

of each animal were collected from the medical reports and radiographic findings. In this study, 

we analysed parameters such as age, gender, hematocrit and total protein values, cause of 

admission, fractured bone, location of fracture in the bone, bone exposure, type of surgical 

reduction and technique of fracture repair, included in this study were analysed. Comparative 

analysis of these parameters revealed that the cases of forearm fracture in which only the ulna 

was fractured (P=0,002) and the cases in which a closed surgical reduction occurred 

(P=0,0095), showed greater success in reintroducing animals into the wild, and the success rate 

of animals released into their natural habitat was 72%. The conclusions of this study constitute 

a contribution to research on the effectiveness on treatments of wing fractures in birds of prey.  

 

Key words: bird of prey, Buteo buteo, bone fracture, rehabilitation, nature.  
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Introdução 

As aves de rapina são sentinelas inestimáveis de mudanças ambientais, devido à sua 

posição no topo da cadeia alimentar e à sua ampla distribuição em grandes áreas geográficas. 

Adicionalmente, estas são particularmente sensíveis a mudanças dos sistemas ecológicos 

(Kovács et al., 2008). A diminuição da cobertura florestal causada pela desflorestação e 

urbanização afeta o habitat e por conseguinte a população de aves de vida livre (Lee, 1998). 

Por outro lado, a construção de várias infraestruturas (edifícios e linhas aéreas de transmissão 

de energia, entre outros) aumentou o número de lesões em animais selvagens (McNeil et al., 

1985). A maioria destes animais, feridos por colisão com infraestruturas ou por projéteis de 

arma de fogo, sofrem fraturas ósseas (Cooper, 1973; Hell et al., 2005). De acordo com estudos 

prévios sobre aves de rapina, as fraturas são a causa mais frequente de admissão em centros de 

recuperação, seguidas por traumatismo dos tecidos moles, traumatismo craniano, inanição e 

suspeitas de intoxicação (Fix & Barrows, 1990; Kothamdi et al., 2005; Sanchez-Migallon 

Guzman et al., 2007).   

A relevância deste estudo está relacionada com o facto da espécie em causa ser a ave de 

rapina diurna mais frequente na Europa e particularmente em Portugal, com o elevado peso que 

possuem os casos de fratura do membro torácico na casuística total dos centros de recuperação 

e pelo impacto que possui a sua resolução na sobrevivência das aves selvagens no seu habitat 

natural. Os critérios de uma boa recuperação variam entre aves selvagens e aves em cativeiro, 

porque a ave selvagem é vista como uma atleta cuja condição física se deteriora rapidamente, 

em circunstâncias em que não pode realizar exercício de alta intensidade (MacCoy, 1996). Após 

a lesão e com vista à sua sobrevivência na natureza, estas aves devem, previamente à sua 

libertação, recuperar um alto nível de desempenho atlético (MacCoy, 1996). 
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Capítulo 1. Revisão bibliográfica  

1.1.  Águia de asa-redonda (Buteo buteo) 

A Águia de asa-redonda (Figura 1) é uma ave de rapina diurna, pertencente à ordem 

Accipitriformes e à família Accipitridae. É considerada uma ave de tamanho médio e de aspeto 

compacto, o seu comprimento total varia entre os 51 cm e os 57 cm (Ferguson-Lees & Christie, 

2001). O peso é diferenciado entre os machos e as fêmeas, com os primeiros a pesar entre os 

0,43 kg e os 1,18 kg e os segundos entre os 0,49 kg e os 1,36 kg (Ferguson-Lees & Christie, 

2001). É uma espécie polimórfica, individualmente muito variável e sem dimorfismo sexual, 

sendo no entanto as fêmeas cerca de 15% mais pesadas e 2% a 7% mais corpulentas (Tapia, 

2016). As populações do centro, sul e oeste da Europa, apesar de terem uma conformação 

corporal constante, são muito variáveis em tons de plumagem, desde o esbranquiçado passando 

por muitos tons de castanho acinzentado, dourado, castanho, a quase preto (Ferguson-Lees & 

Christie, 2001). Foram distinguidas três diferentes morfologias da plumagem (claro, intermédio 

e escuro) e existem evidências de que estas determinam características distintas da estratégia 

de vida (Chakarov et al., 2011). Tem sido reconhecido que consoante as morfologias podem 

exibir maior agressividade contra predadores e competidores, preferência por diferentes 

características de habitat, bem como, diferente prevalência e intensidade de infestações 

parasitárias, data de postura e suscetibilidade à predação (Chakarov et al., 2011).  

Figura 1- (a) e (b) Exemplares da espécie Buteo buteo (imagens cedidas pelo HVUTAD). 

É uma das aves de rapina mais abundantes, com uma distribuição paleártica e 

marginalmente indo-malaia (Del Hoyo et al., 1994; Ferguson-Lees & Christie, 2001). A 

população europeia está estimada em 814.000-1.390.000 casais, o que equivale a 1.630.000-

2.770.000 indivíduos adultos (BirdLife Internacional, 2017). A Europa forma 

aproximadamente 75% do alcance global, portanto uma estimativa muito preliminar do 

tamanho da população global é de 2.170.000-3.690.000 indivíduos adultos, embora seja 

(a) (b) 
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necessária uma validação adicional desta consideração (BirdLife Internacional, 2017). Está 

classificada com o estatuto de “Pouco Preocupante (LC)” em Portugal e a nível europeu 

(BirdLife Internacional, 2018).  

Esta espécie está presente como reprodutor em todo o paleártico, dos Açores ao Japão, 

seguindo as fronteiras norte e sul das florestas boreais e temperadas e está também presente em 

todas as ilhas da Macaronésia (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde) (Tapia, 2016). No 

inverno, a sua distribuição estende-se pela África Oriental até ao extremo sul do continente, 

estando também presente na Índia e no sudeste da Ásia, estando presente em todos os países 

europeus (Del Hoyo et al., 1994; Ferguson-Lees & Christie, 2001). 

A generalidade das populações europeias é sedentária, à exceção do que ocorre no norte 

e leste da Europa onde se verifica algum comportamento migratório, enquanto que a maioria 

das populações asiáticas é migratória (Ferguson-Lees & Christie, 2001). Existe um grande 

número de migrantes que passam o inverno na África oriental e no sul da África do Sul, além 

do sul da Arábia Saudita e do Paquistão, Índia, Sri Lanka, sudoeste da Ásia, Camboja e 

Vietname, bem como um número mais reduzido de indivíduos que invernam no sul da Europa, 

norte e oeste da África, Turquia, Médio Oriente, Irão e na península coreana (Ferguson-Lees & 

Christie, 2001). Em Portugal, as Águias de asa-redonda existem em abundância e são 

essencialmente residentes, embora no outono e no inverno um número comparativamente 

pequeno destas aves do norte da europa alcance a península ibérica (Carneiro et al., 2014). 

Esta espécie pode ocupar como habitat uma grande variedade de áreas florestais, 

podendo também procurar abrigo em pradarias, campos agrícolas, arbustos, áreas rochosas e 

muitas vezes tem interesse em zonas mais húmidas (Díaz et al., 1996). A sua preferência pelo 

tipo de floresta (conífera, decídua ou mista) é variável e no inverno pode ocupar terrenos abertos 

sem árvores ou com a presença destas muito dispersa e onde há maior disponibilidade trófica 

(Tapia, 2016). 

A Águia de asa-redonda usa acrobacias aéreas elaboradas para estabelecer um vínculo 

de longa duração com o parceiro, que por norma se mantém até que um dos dois morra (Cramp 

& Simons, 1980).  O período reprodutivo desta espécie ocorre entre março e julho na maior 

parte do paleártico, no entanto, nas ilhas de Cabo Verde acontece entre janeiro e abril, por se 

verificar uma variação consoante a latitude (Ferguson-Lees & Christie, 2001). A incubação tem 

a duração média de 33 a 38 dias, o desenvolvimento da plumagem demora em média 48 a 62 

dias e os jovens tornam-se independentes 6 a 8 semanas depois (Ferguson-Lees & Christie, 
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2001). Os indivíduos de coloração intermédia, tanto em machos como em fêmeas, têm maior 

sucesso reprodutivo do que indivíduos cuja cor predominante é escura ou clara (Chakarov et 

al., 2011). 

A dieta desta ave de rapina baseia-se, principalmente, em micromamíferos, podendo 

também alimentar-se de aves, répteis, anfíbios e insetos (Bustamante, 1985). É ocasionalmente 

necrófago e por vezes rouba presas de outras aves de rapina (Cramp & Simons, 1980). A 

proporção de mamíferos na dieta de inverno é maior do que no restante ano, por outro lado, a 

proporção de gafanhotos na dieta aumenta durante a primavera e o verão (Bustamante, 1985). 

As variações regionais dos hábitos alimentares são consideráveis, esta espécie parece adaptar-

se à disponibilidade de alimentos, sendo que à medida que avançamos para norte pode notar-se 

uma diminuição de invertebrados e um aumento de mamíferos na dieta (Bustamante, 1985). 

As principais causas de mortalidade associadas à Águia de asa-redonda a nível europeu, 

são os pesticidas e a caça ilegal (Tapia, 2016). São também citadas a eletrocussão, o roubo de 

ninhos, os distúrbios causados por humanos durante a nidificação e a destruição do habitat 

(Hagemeijer & Blair, 1997). Um estudo feito por um centro de recuperação da vida selvagem 

na Catalunha durante o período de 1995 a 2007 concluiu que 29% dos ingressos ocorreram por 

disparo, 15% devido a colisão com veículos motorizados e 8% deram entrada por eletrocussão 

(Molina-López et al., 2011). Num estudo realizado em Portalegre (Portugal) numa estrada 

nacional durante o ano de 2005 há registo de duas Águias de asa-redonda mortas por colisão 

com veículos motorizados entre um total de 562 aves (Carvalho & Mira, 2011). Esta espécie é 

também predada por outras aves de rapina de maior porte, sendo o Bufo-real (Bubo bubo) um 

dos seus principais predadores naturais (Serrano, 2000). 

1.2. Ortopedia aviária 

1.2.1. Particularidades anatómicas das aves 

O sucesso no tratamento de fraturas de uma ave depende da compreensão dos princípios 

ortopédicos de maneio e cicatrização de fraturas e da consideração pelas características 

anatómicas das aves (Orosz, 2002; Ponder & Redig, 2016). 

Apesar de podermos extrapolar muito da medicina de mamíferos, as aves necessitam de 

uma abordagem que seja adaptada para satisfazer a enorme variação entre espécies, bem como 

as características únicas de uma anatomia e fisiologia inerentes a um corpo projetado para o 

voo (Orosz, 2002; Ponder & Redig, 2016; Redig & Ponder, 2016). 
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As aves têm um sistema esquelético único adaptado para a redução do peso de forma a 

possibilitar o voo, o que inclui a perda ou fusão de ossos, a redução da espessura das corticais 

ósseas e a pneumatização da cavidade medular (King & Jonh, 1984). Nem todos os ossos das 

aves são pneumáticos e os ossos que possuem esta característica variam consoante a espécie, 

no entanto, verifica-se que o úmero é frequentemente pneumático, bem como o fémur em 

muitas espécies (Doneley, 2016; Murray, 2016).  

Apesar da estrutura elementar do osso, que é uma rede de cristais de hidroxiapatite 

estreitamente associada a uma matriz de fibras de colagénio, ser basicamente a mesma que nos 

mamíferos, a generalidade da anatomia do osso é diferente (Coles, 2007). A maior parte de um 

osso longo aviário está concentrada numa camada fina, semelhante à porcelana ou à casca de 

um ovo, que demonstra pouca ou nenhuma organização Haversiana (Helmer & Redig, 2005; 

Coles, 2007; Ponder & Redig, 2016; Redig & Ponder, 2016). Esta é a estrutura mais eficiente 

na resistência às forças de torque impostas ao osso quando está sob cargas de rotação ou torção, 

que é exatamente o que ocorre durante o voo (Coles, 2007). Apesar dos ossos aviários serem 

muito fortes quando intactos, estes tendem a estilhaçar quando partem resultando em fraturas 

fortemente cominutivas (Ponder & Redig, 2016). 

 O interior dos ossos contém uma rede de trabéculas (Figura 2) em que cada uma das 

quais é orientada para neutralizar as forças externas impostas ao osso naquele ponto em 

particular (Coles, 2007). O stresse máximo ocorre nas duas extremidades do osso, pelo que é 

nessa localização que existe maior concentração de trabéculas (Coles, 2007). Devido ao alto 

custo metabólico da criação de osso, acredita-se que as estruturas que reforçam os ossos das 

asas se desenvolvam em resposta a tensões específicas experienciadas pelas aves durante o voo 

e por essa razão devem ser ideais para o seu propósito (Novitskaya et al., 2017).   

Figura 2-(a) Fotografia do interior de um osso de ave em corte longitudinal, onde se observam as 

trabéculas ósseas e (b) ilustração dos constituintes ósseos da asa (adaptado de Novitskaya et al., 2017). 
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Estas corticais finas e frágeis dificultam a fixação óssea das aves devido ao seu baixo 

poder de suporte de implantes bem como por possibilitarem a ocorrência de fraturas 

iatrogénicas (Bennett & Kuzma, 1992; Helmer & Redig, 2005; Doneley, 2016; Redig & Ponder, 

2016).  Outros problemas encontrados na ortopedia aviária incluem o pequeno tamanho dos 

doentes, a escassa cobertura de tecidos moles nas extremidades distais e as fraturas 

periarticulares, que muitas vezes conduzem à mobilidade articular limitada (MacCoy, 1992).  

Nas aves, os ossos longos do antebraço consistem no rádio e na ulna, o rádio é o osso 

de menor tamanho e encontra-se cranialmente à ulna (Anexo 2 e Anexo 3 ) (Orosz, 2002). Estes 

dois ossos são frequentemente arqueados e este grau de curvatura depende das características 

de voo, as aves cujo voo é batido têm maior arqueamento dos ossos antebraquiais, enquanto 

que as aves com voo longo planado têm ossos relativamente retos (Olsen et al., 2000). Os 

movimentos de flexão e torção exercidos pelo úmero, aquando do voo são transferidos para a 

extremidade proximal da unidade rádio-ulna através da articulação do cotovelo (Novitskaya et 

al., 2017). 

1.2.2. Admissão do animal 

A avaliação física de uma ave deve compreender o exame físico completo, a recolha de 

dados analíticos mínimos (hematologia e bioquímica sérica), o exame radiológico e a avaliação 

da fratura (Graham & Heatley, 2007; Ponder & Redig, 2016). O animal para além de ter 

experienciado um traumatismo, pode ter outros problemas de saúde subjacentes, como má 

nutrição, baixa condição corporal ou doença crónica (Ponder & Redig, 2016). A espécie Buteo 

buteo, segundo Spagnolo et al., (2006) tem um intervalo de referência do hematócrito de 32% 

a 48% e segundo Gelli et al., (2009) tem um intervalo de referência das proteínas totais de 3,05 

g/dl a 4,78 g/dl.  

Os sinais clínicos de uma fratura podem incluir o descaimento da asa, o edema local, a 

perda aparente da função do membro, dor localizada e a alteração do posicionamento do 

membro (Helmer & Redig, 2005; Coles, 2007; Ponder & Redig, 2016). Uma fratura pode ser 

diagnosticada por palpação durante o exame físico do animal, mas o diagnóstico definitivo, 

bem como a avaliação do tipo de fratura, é obtido através do exame radiográfico (Helmer & 

Redig, 2005; Hatt, 2008). Durante a palpação dos ossos longos pode se recorrer ao uso de álcool 

para humedecer as penas a fim de verificar se existem contusões, com o cuidado de evitar 

feridas abertas ou exposição óssea (Helmer & Redig, 2005; Scott, 2016). Devem obter-se duas 

projeções radiográficas ortogonais, por ser muito frequente a ilusão de uma fratura estar 
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alinhada quando analisada através de um só plano (Abercromby, 1998; Helmer & Redig, 2005; 

Scott, 2016). Para os casos de fratura de antebraço o prognóstico é frequentemente bom, 

especialmente se apenas um dos ossos estiver fraturado (Olsen et al., 2000; Orosz, 2002). 

1.2.3. Sistema de classificação de fraturas ósseas   

A classificação de fraturas é uma ferramenta importante e necessária para registar e 

recuperar dados médicos (Unger et al., 1990). Esta é a base para a seleção do tratamento mais 

adequado e estabelecimento do seu prognóstico, bem como para a realização de estudos 

comparativos e retrospetivos dos tratamentos de fraturas (Unger et al., 1990).  

As fraturas podem ser classificadas em várias vertentes, incluindo os fatores causais, a 

presença de ferida comunicante com o exterior, a localização, a morfologia, a gravidade e a 

estabilidade da fratura no eixo axial após redução dos fragmentos (DeCamp et al., 2016). 

A etiologia pode dever-se a força direta aplicada no osso (por exemplo, a colisão com 

um veículo motorizado), força indireta (uma força é transmitida através de um osso ou músculo 

até um ponto distante onde ocorre a fratura óssea), doença óssea (por exemplo: neoplasia óssea 

ou distúrbio nutricional com afeção óssea) ou por stresse repetido (fraturas por fadiga) 

(DeCamp et al., 2016). 

A presença de ferida comunicante com o exterior influencia tanto o tratamento como o 

prognóstico da fratura (Korbel et al., 2016). Numa fratura exposta, um ou mais fragmentos 

ósseos são visíveis, pelo que se trata de um tipo de fratura considerada contaminada, cujo 

processo de cicatrização pode ocorrer de forma mais lenta.  (Howard & Redig, 1993; DeCamp 

et al., 2016).  

O sistema usado para a localização, morfologia e gravidade de fraturas de ossos longos 

é baseado no sistema de classificação adotado pela AOVET, o qual foi desenvolvido para 

permitir a codificação alfanumérica das fraturas (Unger et al., 1990). É baseado num sistema 

usado pela AO/ASIF para a documentação de fraturas humanas (Muller et al., 1991) e foi 

adotado pelos cirurgiões veterinários de animais de companhia, mas não tem sido popularizada 

entre os cirurgiões veterinários da vida selvagem e exóticos, principalmente devido à variação 

anatómica significativa nas classes de animais que não sejam mamíferos (Carrasco et al., 2018).  

Com este sistema de classificação as fraturas são organizadas em crescendo de 

gravidade e complexidade para as várias localizações anatómicas (Unger et al., 1990). É 

atribuído um código alfanumérico de quatro dígitos, que é representativo da descrição da fratura 
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(Tabela 1). Os primeiros dois dígitos representam a localização da fratura e os últimos dois 

dígitos a morfologia (Unger, et al., 1990).  A localização da fratura é fornecida pela numeração 

de cada osso longo (1: úmero, 2: rádio/ulna, 3: fémur, 4: tíbia/perónio) e a divisão destes em 

zonas (1: proximal, 2: diáfise, 3: distal) (DeCamp, et al., 2016). Como medida da gravidade 

cada fratura é definida como A, simples; B, transversal ou C, cominutiva. Cada um destes graus 

é agrupado em três níveis de complexidade (por exemplo, A1, A2, A3) dependendo do tipo e 

extensão da fragmentação óssea (DeCamp et al., 2016) (Anexo 1). 

Tabela 1- Sistema AOVET de classificação de fraturas (DeCamp et al., 2016). 

 

1.2.4. Cicatrização óssea  

Existem estudos limitados relativamente à determinação da fisiologia e das propriedades 

anatómicas da fixação óssea das aves (Newton & Zeitlin, 1977; Martin & Ritchie, 1994; West 

et al., 1996).  

A cicatrização óssea é a combinação da cicatrização primária e da cicatrização 

secundária (Hatt, 2008). A cicatrização óssea primária ocorre quando a técnica de fixação 

mantém uma estabilização absoluta do fragmento ósseo, não podendo o foco de fratura ser 

superior a 150 μm a 300 μm (Doneley, 2016; Fossum, 2018; Henry & Cole, 2018). Inicialmente 

ocorre a deposição de tecido fibroso seguida pelas várias fases intermédias de remodelação 

através do sistema Haversiano, de forma a fornecer uma união mais forte dos fragmentos ósseos 

(Remedios, 1999; Fossum, 2018). Esta remodelação começa pela reabsorção de osso por parte 

dos osteoclastos e pela formação de cavidades que se prolongam longitudinalmente pelo foco 

de fratura através do osso recém desenvolvido (Fossum, 2018). Os osteoclastos são seguidos 

por percursores dos vasos sanguíneos, células mesenquimais e percursores dos osteoblastos, 

estes últimos são responsáveis pela secreção de substância osteoide que é mineralizada em osso 

(Fossum, 2018).  

Em medicina de aves a cicatrização primária é apenas ocasionalmente possível, devido 

ao facto do movimento do membro combinado com a forte tensão muscular (especialmente na 

Localização Morfologia 

Osso 1 2 3 4 Segmento 1 2 3 Tipo A B C Subdivisão 1 2 3 
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asa) e as corticais finas dos ossos aviários tornarem uma redução ótima da fratura difícil de 

executar (Doneley, 2016).  

A cicatrização secundária é frequente em aves e é caracterizada inicialmente pelo 

preenchimento do local de fratura por um hematoma que é substituído por tecido de granulação, 

segue-se a formação de tecido conjuntivo e a mineralização de fibrocartilagem formando tecido 

ósseo esponjoso e cortical, o calo ósseo sofre remodelação pelo sistema Haversiano (DeCamp 

et al., 2016; Fossum, 2018; Henry & Cole, 2018). Apesar da superfície do periósteo fornecer a 

maior formação de calo ósseo nas aves, a superfície do endósteo está também ativa durante o 

processo de cicatrização (West et al., 1996). 

Uma fratura estável e alinhada parece cicatrizar a uma maior velocidade em aves do que 

em mamíferos (Bush et al., 1976; Bush, 1977; Martin & Ritchie, 1994; Korbel et al., 2016; 

Ponder & Redig, 2016). A velocidade a que uma fratura cicatriza parece depender da 

integridade do suprimento sanguíneo, da estabilidade dos fragmentos ósseos após redução, da 

presença de infeção e do grau de imobilização obtido no local da fratura (Bennett & Kuzma, 

1992). Os tempos de cicatrização são mais longos nas fraturas ósseas localizadas mais 

distalmente nos membros, bem como nos casos de fratura cominutiva ou exposta (MacCoy, 

1992; MacCoy, 1996; Ponder & Redig, 2016). As fraturas com localização proximal geralmente 

provocam menos alterações na função do membro, possivelmente devido à reduzida 

necessidade de realização de movimentos delicados, por parte dos ossos longos e das massas 

musculares (MacCoy, 1996). Quanto mais distal a fratura, maior o efeito nefasto na função do 

membro e no suprimento sanguíneo do local da lesão, piorando a probabilidade de um desfecho 

favorável (MacCoy, 1996). 

Nas aves adultas, o tempo necessário para ocorrer união radiológica e histológica de 

uma fratura unilateral do rádio ou ulna num cenário experimental é de cinco semanas com 

fixação interna e oito semanas com fixação externa (Newton & Zeitlin, 1977; Helmer & Redig, 

2005). Nos casos de fratura de rádio em que a ulna se apresenta intacta, o calo ósseo formado 

por tecido ósseo esponjoso é observado às 3 semanas (Newton & Zeitlin, 1977). Foram 

observados resultados semelhantes na presença de fratura de rádio e ulna, em que a ulna foi 

imobilizado com uma cavilha intramedular e o rádio permaneceu sem imobilização (Newton & 

Zeitlin, 1977). Nestes casos, o rádio demorou menos tempo a apresentar sinais de cicatrização 

quando comparado com a ulna, isto devido à união do rádio ser predominantemente fornada 

por osso cortical, enquanto que na ulna se forma mais osso esponjoso (Newton & Zeitlin, 1977). 
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Quando ambos os ossos são imobilizados internamente o processo de cicatrização óssea demora 

menos tempo, como observado em pombos com fratura de rádio e ulna que às 4 semanas já 

apresentavam união completa dos fragmentos ósseos e início da remodelação óssea (Newton & 

Zeitlin, 1977).  

Apesar do processo de cicatrização óssea ser acelerado com o uso de fixação interna, 

parece existir maior preservação da função da asa depois da estabilização nas aves em que é 

usada fixação externa (Newton & Zeitlin, 1977). O uso de fixação externa não interfere com as 

estruturas de tecidos moles e superfícies articulares envolvidas na fratura e diminui o risco de 

infeção, garantindo a preservação da função do membro (Tully, 2002; Korbel et al., 2016; 

Fossum, 2018). Estes resultados enfatizam a natureza crítica de usar as técnicas cirúrgicas 

adequadas para a aplicação de implantes de fixação interna e minimizar o traumatismo dos 

tecidos moles envolventes e das superfícies articulares (Tully, 2002). A gravidade do 

traumatismo dos tecidos moles parece ser mais determinante no potencial de retorno pós-

cirúrgico à função do que as lesões ósseas específicas (Martin & Ritchie, 1994). 

O suprimento sanguíneo dos ossos de aves surge dos vasos sanguíneos do periósteo, 

medula, metáfise e epífise (Doneley, 2016). O suprimento sanguíneo do periósteo é a fonte de 

sangue predominante dos ossos pneumáticos (por exemplo, úmero e fémur), enquanto que os 

ossos não-pneumáticos (por exemplo, o rádio, ulna e tíbia) podem estar mais dependentes dos 

vasos sanguíneos da medula, metáfise ou epífise (Doneley, 2016). A rutura do suprimento 

sanguíneo de um osso, seja por um traumatismo ou iatrogénico, no momento da cirurgia, pode 

resultar no atraso da cicatrização ou até na falha completa da mesma, pseudoartrose (não-união) 

(MacCoy, 1992; Doneley, 2016). 

1.2.5. Fatores de prognóstico 

Exposição óssea 

As aves como possuem uma pele fina e uma quantidade mínima de tecido subcutâneo 

têm menos tecidos moles a envolver e a proteger os ossos, pelo que as fraturas são 

frequentemente expostas (Helmer & Redig, 2005; Graham & Heatley, 2007; Doneley, 2016; 

Ponder & Redig, 2016; Redig & Ponder, 2016). Este tipo de fraturas apresenta maior risco de 

infeção, resultando em osteomielite secundária (Martin & Ritchie, 1994; Ponder & Redig, 

2016). 
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É necessário rigor e atenção na manipulação das feridas e na preservação dos tecidos 

moles durante a triagem e tratamento, o que ajudará a prevenir a perda da viabilidade óssea e a 

melhorar o prognóstico a longo termo (Ponder & Redig, 2016). Neste tipo de fratura, o osso 

exposto está separado do suprimento sanguíneo no momento da fratura ou durante o maneio 

inadequado, desta forma proteger a porção de osso saliente é crucial para evitar a desvitalização 

(Ponder & Redig, 2016).   

O osso saudável tem a aparência de cetim rosado, enquanto que o osso desvitalizado ou 

morto pode parecer escuro ou ter uma coloração branca lixiviada (Scott, 2016). Em qualquer 

um dos casos, a porção desvitalizada deve ser removida, devido ao elevado risco de infeção 

óssea (Helmer & Redig, 2005; Ponder & Redig, 2016). Se a área desvitalizada tiver apenas 

alguns milímetros na ponta de um fragmento longo oblíquo, pode simplesmente ser removida 

(Scott, 2016). Mas se a área afetada é maior ou abrange toda a circunferência do osso, então 

esta fratura pode não ser reparável (Scott, 2016). 

Proximidade da articulação 

As fraturas próximas a uma articulação não têm um bom prognóstico por aumentarem 

o risco de anquilose, o que impede a função normal do membro (Martin & Ritchie, 1994; 

MacCoy, 1992; MacCoy, 1996; Coles, 2007; Scott, 2016). A amplitude de movimento das 

articulações é imperativo que seja perfeita para o voo, o que é raramente possível neste tipo de 

fraturas (Scott, 2016). A manutenção da mobilidade articular é mais importante nas aves do que 

a obtenção de um alinhamento perfeito dos fragmentos ósseos (Coles, 2007).  

Cronicidade 

Uma fratura antiga e mal cicatrizada numa ave emaciada geralmente não é uma boa 

candidata para a fixação cirúrgica (Scott, 2016). Restruturar uma fratura mal cicatrizada ao 

quebrar propositadamente o calo ósseo e realinhar o osso é possível, mas é muito mais difícil 

de executar do que aparenta ser na radiografia (Scott, 2016). Além disso, se existir tecido 

cicatricial e diminuição da extensão do membro, que habitualmente acompanham estes casos, 

geralmente estes fatores não permitem um resultado ou libertação bem-sucedidos (MacCoy, 

1996; Doneley, 2016; Scott, 2016). O atraso na resolução de uma fratura torna a redução da 

mesma mais difícil de alcançar, devido à contração espasmódica dos músculos e ao 

espessamento dos tecidos moles provocado pela inflamação (DeCamp et al., 2016).  
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1.2.6. Tratamento de fraturas de rádio e ulna 

Os princípios fundamentais básicos da fixação ortopédica de fraturas aviárias são 

semelhantes a outras espécies (Helmer & Redig, 2005). A técnica de fixação deve promover a 

assepsia, o alinhamento e a aposição dos fragmentos da fratura, compartilhar a carga aplicada 

sobre o osso durante a cicatrização, permitir o retorno à função e exercer baixa morbilidade 

(Bush, 1977; Martin & Ritchie, 1994; Helmer & Redig, 2005; Doneley, 2016). O equipamento 

ideal deve ser versátil, eficaz, ajustável, leve, económico e associado a complicações mínimas 

(Helmer & Redig, 2005; Redig & Ponder, 2016). 

Existem três opções principais para o tratamento de fraturas aviárias: contenção em 

jaula, coaptação externa e fixação cirúrgica, embora o confinamento seja quase sempre 

necessário quando qualquer uma das outras opções é usada (Fronefield, 2010; Carrasco, et al., 

2018). Ocorrem também casos em que todas as três opções são usadas simultaneamente 

(Fronefield, 2010; Ponder & Redig, 2016). 

Tal como em outras espécies, na escolha do plano de tratamento tem de ser considerado 

o diagnóstico, o objetivo final e os recursos disponíveis (Doneley, 2016; Carrasco et al.,  2018). 

Refletir sobre as forças presentes no local da fratura é também vital ao decidir entre as opções 

de tratamento (Carrasco et al., 2018). As forças que podem estar presentes em certas fraturas 

incluem dobragem, compressão axial, tensão, cisalhamento e rotação (Oakley, 1999). A 

estabilização de uma fratura cominutiva tem maior probabilidade de ocorrência de 

complicações e de insucesso por ter o maior número de forças a neutralizar (Bennett & Kuzma, 

1992; Martin & Ritchie, 1994), é essencial que o tratamento escolhido contrarie estas forças 

(Carrasco et al., 2018). Quer seja usada uma técnica de redução aberta ou fechada, a preservação 

dos tecidos moles é fundamental para a manutenção da integridade óssea (Ponder & Redig, 

2016). Uma reconstrução precisa dos fragmentos ósseos não acelera necessariamente a 

cicatrização óssea, pois a manipulação dos fragmentos para atingir estes resultados pode causar 

a desvitalização dos fragmentos ósseos e interromper o processo de cicatrização (Fossum, 

2018). 

1.2.6.1. Tratamento conservativo  

Descanso em jaula  

É uma opção adequada num número reduzido de situações, tipicamente envolvendo 

aves muito pequenas e/ou em lesões que não são passíveis de executar coaptação externa ou 
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cirurgia (por exemplo, fraturas pélvicas) (Helmer & Redig, 2005; Ponder & Redig, 2016). O 

uso exclusivo de descanso em jaula em qualquer outra situação será acompanhado por uma 

redução na taxa de sucesso e, por esta razão, os clínicos são aconselhados a considerar uma 

modalidade de maneio ativo de fraturas (Ponder & Redig, 2016).  

Coaptação externa 

A técnica de coaptação externa mais comum em aves é a ligadura em oito, que pode ou 

não ser complementada pela ligadura de asa ao corpo, dependendo da localização da fratura 

(Orosz, 2002; Coles, 2007; Korbel et al., 2016).  

A aplicação de uma ligadura em oito deve ser realizada com a ave sob anestesia geral e 

em decúbito dorsal (Korbel et al., 2016). Nesta técnica começa-se na axila, a camada profunda 

(ligadura de gaze) é passada dorsalmente sobre a asa pela superfície ventral da mesma e de 

volta à axila, a partir da segunda passagem e daí em diante a gaze é enrolada em forma de oito, 

incorporando o propatagium, avançando em direção à ponta da asa num padrão sobreposto 

(Korbel et al., 2016). A ligadura co-adesiva (por exemplo, Vetrap®) é o material de eleição 

para a camada externa, é necessário ter atenção no início da execução do penso que as penas 

primárias e secundárias fiquem paralelas umas às outras e que as penas terciárias sejam 

incorporadas no penso (Figura 3) (Korbel et al., 2016; Redig & Ponder, 2016). Tensão e pressão 

na zona do patagium deve ser evitada, para prevenir necrose e contratura, e a ligadura deve ser 

sempre enrolada no sentido de se afastar do corpo do animal, ficando voltada para cima quando 

estiver a ser desenrolada (Carrasco et al., 2018). Deve renovar-se o penso e realizar fisioterapia, 

de forma a evitar que a amplitude de movimentos das articulações diminua e promova a 

circulação sanguínea, alguns autores recomendam que se realize a cada 48 a 72 horas (Coles, 

2007; Ponder & Redig, 2016). 

Tal como na técnica descrita anteriormente, na aplicação de uma ligadura de asa ao 

corpo deve ser realizada com a ave sob anestesia geral e em decúbito dorsal (Korbel et al.,  

2016). Para permitir que a ave mantenha o equilíbrio, apenas uma asa é incluída no penso. 

Começando cranialmente na axila da asa não afetada, a ligadura é passada dorsalmente sobre o 

corpo e é enrolada em torno da asa lesionada, repetindo em várias camadas sobrepostas, fixando 

a asa ao peito (Korbel et al., 2016). Deve se ter o cuidado de alinhar a asa na posição fisiológica, 

com a ponta direcionada ligeiramente para o meio das penas da cauda (Korbel et al., 2016). É 

importante também assegurar-se de que a ligadura não está muito apertada, permitindo 
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movimentos respiratórios, e que não se estende caudalmente, evitando contaminação fecal e 

obstrução da cloaca (Fronefield, 2010; Korbel et al., 2016; Carrasco et al., 2018).  

Os principais objetivos da coaptação externa são fornecer proteção e suporte à zona 

lesionada (Ponder & Redig, 2016). Esta também pode providenciar uma cobertura profilática 

das estruturas anatómicas vulneráveis e fazer parte integral do tratamento de fraturas 

traumáticas com lesão de tecidos moles associada (Ponder & Redig, 2016). As vantagens 

adicionais são que os materiais necessários são relativamente económicos e que a maioria destes 

são aplicados com facilidade, exigindo o mínimo esforço para aprender a técnica adequada 

(Ponder & Redig, 2016; Carrasco et al., 2018).  

Figura 3-Águia de asa-redonda com ligadura em oito aplicada (imagem cedida pelo HVUTAD). 

A coaptação externa é usualmente mais usada na imobilização inicial ou temporária da 

fratura, no entanto também pode ser usada como método definitivo em certos casos (MacCoy, 

1992; Fronefield, 2010; Doneley, 2016; Ponder & Redig, 2016). Nas fraturas fechadas de rádio 

e ulna quando apenas um dos ossos está fraturado e o deslocamento dos fragmentos é mínimo 

é mais prudente usar este método, devido ao osso saudável atuar como uma tala para o osso 

fraturado (MacCoy, 1992; Helmer & Redig, 2005; Coles, 2007; Hatt, 2008; Doneley, 2016). 

Mesmo que não exista um alinhamento perfeito a ave consegue voar e retornar à natureza 

(Coles, 2007).  Especificamente, em casos de fratura estável e bem alinhada da diáfise da ulna 

em que o rádio está intacto (Figura 4), o mesmo se verifica nos casos de fratura cominutiva 

proximal da ulna, onde não pode ser aplicada fixação interna, e nos casos de fratura da diáfise 

proximal do rádio, devido ao tamanho reduzido do fragmento proximal e à dificuldade de 

acesso ao local da fratura (Redig & Ponder, 2016).  

A ligadura de asa ao corpo para além de poder ser utlizada em conjunto com uma 

ligadura em oito na estabilização de fraturas da asa, também pode ser usada isoladamente, na 
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imobilização da asa em fraturas que envolvam os ossos da região peitoral e úmero (Carrasco et 

al., 2018). 

Potenciais complicações incluem a contratura e disfunção do patágio, bordo lateral da 

asa entre o ombro e o metacarpo, como resultado de imobilização prolongada e a formação de 

sinostose entre quaisquer fragmentos deslocados e outro osso (Helmer & Redig, 2005; Hatt, 

2008). Isto afeta significativamente a capacidade de voar da ave, pois tanto a elevação 

(ascensão) como a descida exigem que o rádio faça rotação sobre a ulna (Olsen et al., 2000; 

Helmer & Redig, 2005; Ponder & Redig, 2016). É também importante reconhecer o risco 

acrescido de sinostose (Hatt, 2008) e de pseudoartrose quando comparado com as técnicas de 

fixação cirúrgicas (Doneley, 2016; Ponder & Redig, 2016). 

Figura 4- Imagem radiográfica de controlo, 3 semanas após aplicação de coaptação externa como modo 

de redução de fratura, em borboleta, da diáfise da ulna (imagem cedida pelo HVUTAD). 

1.2.6.2. Tratamento cirúrgico 

Para atingir o objetivo de retornar uma ave à sua função normal no menor tempo 

possível e com a maior certeza do resultado, as opções cirúrgicas devem ser exploradas para a 

maioria das fraturas, especialmente nas fraturas deslocadas e instáveis (Ponder & Redig, 2016; 

Carrasco et al., 2018). No entanto, a prioridade antes de realizar a fixação cirúrgica de uma 

fratura de antebraço é a estabilização do animal, as aves apresentam um risco mais elevado de 

morte por stresse, septicemia ou pelos protocolos anestésicos do que devido ao traumatismo do 

sistema esquelético (Harrison et al., 2005; Graham & Heatley, 2007). O tratamento ideal deve 

providenciar estabilização efetiva no momento da cirurgia original e permitir o movimento 

precoce e o uso do maior número de articulações possível durante o período de recuperação 

(DeCamp et al., 2016).  
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As técnicas de fixação usadas nas fraturas de ossos longos nas aves, em conjunto, 

sempre que apropriado, com a coaptação externa, incluem cavilhas intramedulares ou 

xenotransplantes, fixadores esqueléticos externos, fixadores híbridos ou em tie-in, interlocking 

nails, placas e parafusos ósseos (Korbel et al., 2016). O uso de arame ortopédico em cerclage 

no alinhamento de fragmentos ósseos está contraindicado em ortopedia aviária, uma vez que 

frequentemente leva à perda de viabilidade e à formação de sequestro ósseo (Korbel et al., 2016; 

Ponder & Redig, 2016).   

Particularmente, nas fraturas do  rádio e/ou da ulna as técnicas de osteossíntese mais 

usadas na sua redução são: a cavilha intramedular, o fixador esquelético externo, ou a 

combinação dos dois, formando o fixador híbrido ou tie-in (Helmer & Redig, 2005). 

Atualmente as placas ósseas são pouco utilizadas na clínica de aves, no entanto existem estudos 

que descrevem a resolução de fraturas de ulna em pombos através de mini-placas ósseas 

desenhadas para a correção de fraturas de falanges em humanos (Gull et al., 2012). 

Cavilha intramedular (IM) 

Na estabilização de fraturas em aves as cavilhas IM usadas podem ser cavilhas de 

Steinmann ou agulhas de Kirschner (Redig & Ponder, 2016). Esta técnica fornece uma 

excelente oposição às forças de dobragem de um osso longo e é aplicada com relativa facilidade 

(Ponder & Redig, 2016). Devido à sua incapacidade de resistir às forças de compressão e 

rotação e falta de fixação ao osso, a cavilha intramedular é geralmente usada em simultâneo 

com uma técnica de coaptação externa, o que também diminui o risco da cavilha cair ou ser 

puxada pelo animal (Ponder & Redig, 2016).  

O diâmetro da cavilha não deverá ser superior a 50 a 65% do diâmetro da cavidade 

medular (Helmer & Redig, 2005; Doneley, 2016). Cavilhas excessivamente grossas podem 

interferir com a suprimento sanguíneo do endósteo, o que pode causar necrose avascular e 

fraturas iatrogénicas (Doneley, 2016) e podem causar o estilhaçamento do osso (MacCoy, 

1992).  

Uma cavilha IM pode ser colocada no rádio e na ulna, no entanto o método e localização 

da aplicação são muito diferentes (Helmer & Redig, 2005). Este é um aspeto fundamental para 

minimizar a morbilidade articular (Redig & Ponder, 2016).  

No caso do rádio, a cavilha IM é introduzida no topo ósseo distal e conduzida de forma 

a ser exteriorizada junto à extremidade distal do osso, mantendo o carpo em flexão (Helmer & 
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Redig, 2005; Doneley, 2016; Redig & Ponder, 2016). Em seguida é introduzida de forma 

retrógrada através do fragmento proximal (Figura 5) (Helmer & Redig, 2005; Doneley, 2016; 

Redig & Ponder, 2016). O risco de lesão da articulação do carpo é mínimo neste processo, uma 

vez que devido à curvatura caudal da extremidade distal do rádio o ponto de saída da cavilha 

localiza-se cranialmente à articulação carpiana. (Helmer & Redig, 2005; Doneley, 2016; Redig 

& Ponder, 2016). Antes de introduzir a cavilha no fragmento proximal, a sua extremidade 

pontiaguda pode ser cortada de forma a reduzir o risco de penetração na articulação do cotovelo 

(Helmer & Redig, 2005).  Esta técnica é indicada em fraturas cominutivas do rádio, quando a 

imobilização com a aplicação de uma ligadura em oito não é suficiente devido à instabilidade 

da fratura (Kothamdi et al., 2005).  

A nível da ulna, a colocação retrógrada da cavilha IM é contraindicada, devido ao ponto 

de saída da cavilha se localizar no olecrânio, aumentando o risco de danificar a articulação do 

cotovelo, o tendão do músculo tríceps ou ambos (Redig & Ponder, 2016). Adicionalmente, a 

presença da cavilha no olecrânio causará lesões articulares decorrentes da movimentação 

controlada associada à fisioterapia durante o período pós-operatório (Redig & Ponder, 2016).  

Na colocação da cavilha IM na ulna de forma normógrada esta é introduzida na face 

caudal da extremidade proximal da ulna (Hatt, 2008), entre a inserção dos folículos da segunda 

e terceira penas secundárias, num ângulo perpendicular (90º) ao eixo longo do osso (Helmer & 

Redig, 2005; Doneley, 2016; Redig & Ponder, 2016). À medida que a cavilha é guiada pelo 

córtex, o ângulo é gradualmente reduzido até que esta se encontre alinhada longitudinalmente 

com o osso (Helmer & Redig, 2005; Hatt, 2008; Doneley, 2016; Redig & Ponder, 2016). Uma 

variante desta técnica é usar uma cavilha de tamanho superior para entrar na cavidade medular 

e depois introduzir uma cavilha mais fina com ponta romba, evitando a penetração acidental da 

articulação do carpo (Doneley, 2016). 

Figura 5- Imagem radiográfica de controlo, 14 dias após a redução cirúrgica de uma fratura simples da 

diáfise proximal do rádio com cavilha IM de Steinmann (imagem cedida pelo HVUTAD).  
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Fixador esquelético externo (FEE) 

Os fixadores esqueléticos externos do tipo I (cavilhas unilaterais, num só plano) são os 

mais usados nas aves (Doneley, 2016), na construção destes dispositivos é aconselhado o uso 

de cavilhas de rosca positiva parcial, estas oferecem um maior poder de retenção nas corticais 

finas, características das aves, e têm uma superfície rugosa na extremidade oposta à porção 

roscada, que se liga facilmente aos materiais acrílicos usados para o sistema de conexão externa 

do fixador (Orosz, 2002; Ponder & Redig, 2016; Redig & Ponder, 2016). Estes materiais 

acrílicos (por exemplo, metacrilato) substituem o uso de barras de aço inoxidável e de clamps 

reduzindo o peso do fixador (Ponder & Redig, 2016; Redig & Ponder, 2016). Se as cavilhas de 

rosca positiva de pequenas dimensões não estiverem disponíveis, podem ser substituídas por 

uma agulha de Kirschner convencional tratada com rosca positiva, o uso de uma cavilha sem 

rosca deve ser evitado (Ponder & Redig, 2016). Estes dispositivos são relativamente 

económicos e requerem poucos equipamentos para a sua construção, o que promove o seu uso 

generalizado (Doneley, 2016; Redig & Ponder, 2016).  

A construção de um FEE tem por princípio a inserção de duas cavilhas, uma em cada 

extremidade do osso num ângulo de 30-90º, seguida da inserção de uma ou duas cavilhas o 

mais próximo possível da fratura (Figura 6) (Ponder & Redig, 2016; Doneley, 2016). Um ponto 

crítico na instalação de um FEE é garantir que a extremidade roscada de cada cavilha envolva 

as duas corticais ósseas (Ponder & Redig, 2016).  

Os FEE são muito bons a resistir a movimentos rotacionais, bem como a forças de 

compressão e têm capacidade moderada de opor-se a forças de dobragem, se forem 

suficientemente robustos na sua construção (Ponder & Redig, 2016). Estes são usados em 

situações onde um fixador híbrido não é opção devido à incapacidade de colocação de uma 

cavilha IM sem causar impacto articular ou em fraturas extremamente cominutivas com 

comprometimento dos tecidos moles (Ponder & Redig, 2016). O FEE pode ser colocado de 

forma transarticular na estabilização de fraturas periarticulares, por exemplo, na ulna proximal, 

úmero distal, fémur distal e tibiotarso proximal (Rosenthal et al., 1994). Neste tipo de fixação, 

as cavilhas devem estender-se pelo comprimento do osso, para evitar um aumento de stresse 

local e consequentemente de fraturas ósseas iatrogénicas (Ponder & Redig, 2016).  

Os materiais resinosos como o metacrilato ou o epóxi são um dos tipos de materiais 

usados para conectar as cavilhas de um fixador esquelético externo, podem ser moldados sobre 
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as cavilhas ou inseridos numa seringa durante a sua fase líquida e injetados para um material 

de molde como o dreno de Penrose ou uma palhinha de plástico (Redig & Ponder, 2016).  

Um FEE pode ser inicialmente o único método de resolução de uma fratura, o que limita 

o movimento no local da fratura permitindo o tratamento das lesões nos tecidos moles sem risco 

de contratura inerente, posteriormente a colocação de um fixador híbrido pode acontecer até 

três dias depois (Korbel et al., 2016). Em fraturas fechadas, o FEE pode reduzir o risco de 

osteomielite (Doneley, 2016). 

Figura 6- Imagem radiográfica pós-cirúrgica. Fixação cirúrgica de fratura simples oblíqua da diáfise 

proximal da ulna com um fixador esquelético externo tipo I (imagem cedida pelo HVUTAD). 

Fixador híbrido ou tie-in 

Um fixador híbrido resulta da combinação de uma cavilha intramedular e de um fixador 

esquelético externo do tipo I (Figura 7) (Helmer & Redig, 2005; Doneley, 2016), que 

proporciona a estabilização de fraturas mais rígida em aves (Orosz et al., 1992). Este é um 

sistema de fixação económico, leve, versátil e eficaz na maioria dos casos (Ponder & Redig, 

2016; Redig & Ponder, 2016), já tendo produzido resultados excecionais  numa variedade de 

fraturas envolvendo ossos longos de aves (Redig, 2000). A maioria das fraturas do antebraço 

podem ser reparadas com o uso de um fixador híbrido aplicado à ulna e, se necessário, em 

simultâneo a estabilização do rádio com uma cavilha IM, evitando assim a sinostose (Helmer 

& Redig, 2005; Hatt, 2008; Redig & Ponder, 2016). 

Esta técnica consiste numa cavilha intramedular que preenche aproximadamente 50 a 

65% da cavidade medular e por, pelo menos, duas cavilhas colocadas nos extremos proximal e 

distal do osso afetado (Hatt, 2008; Doneley, 2016; Redig & Ponder, 2016). A cavilha IM é 

dobrada num ângulo de 90 graus no seu ponto de saída e alinhada no mesmo plano das cavilhas 

do fixador externo (Hatt, 2008; Doneley, 2016; Ponder & Redig, 2016; Redig & Ponder, 2016). 
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Cavilhas extra podem ser aplicadas à estrutura nos casos em que a fixação precisa de suportar 

peso adicional (Ponder & Redig, 2016). Para reduzir o risco de ocorrer nova fratura, o fixador 

deve preencher pelo menos 70% do comprimento do osso (Hatt, 2008). 

Com o auxílio de um tubo de látex de parede fina (por exemplo, um dreno de Penrose) 

como molde, aproximadamente do diâmetro do osso lesionado, é injetada uma substância 

resinosa que solidifica criando uma barra conectora externa, que envolve as três cavilhas 

(Helmer & Redig, 2005; Redig & Ponder, 2016). Geralmente não é necessário cobrir o fixador 

híbrido, embora possa ser aplicada uma ligadura elástica (por exemplo, Vetrap®) para proteção 

da estrutura (Korbel et al., 2016). Uma vez concluído, este fixador tem uma força e integridade 

incríveis, resistindo a todas a forças que o osso possa estar sujeito (Wettere et al., 2009). 

Está disponível comercialmente um tipo de fixador híbrido designado por FESSA ou 

sistema tubular, vendido por vários fornecedores europeus e americanos (Ponder & Redig, 

2016).  

Figura 7- Imagem radiográfica pós-cirúrgica. Fixação cirúrgica de fratura simples oblíqua da diáfise 

proximal da ulna com cavilha IM de Steinmann acoplada a um fixador externo tipo I (tie-in). Fixação cirúrgica 

de fratura simples da diáfise distal do rádio com uma cavilha IM de Steinmann acoplada ao fixador externo da 

ulna (imagem cedida pelo HVUTAD).   

1.2.7. Acessos cirúrgicos ao rádio e ulna (Orosz et al., 1992) 

Abordagem dorsal ao antebraço proximal (Anexo 2 ) 

Este acesso está indicado em casos de fraturas proximais do rádio e/ou ulna e de luxação 

do cotovelo. Procedimento:  

1. Com o animal em decúbito ventral removem-se as penas da superfície dorsal da asa, 

desde o úmero distal até meio do antebraço. Realiza-se uma incisão curvilínea com início na 

porção distal do úmero, estendendo-se distalmente entre o rádio e a ulna até obter a exposição 

necessária dos tecidos (Figura 8). 
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Figura 8-Ilustração do local de incisão numa abordagem dorsal ao antebraço proximal (Orosz et al., 

1992). 

2. Para expor o rádio proximal é necessário retrair o músculo supinador cranialmente e 

o músculo extensor digital comum caudalmente. Para exposição completa é necessário 

seccionar o tendão de inserção do músculo tensor do propatágio entre o rádio e a ulna, assim 

como o músculo supinador no seu terço distal. Nesse caso é necessária precaução para evitar a 

lesão do nervo radial profundo e seus ramos musculares.  

3. A exposição da ulna proximal é menos difícil de realizar do que a do rádio. Primeiro 

efetua-se uma incisão entre o retináculo do músculo extensor metacarpo ulnar e o músculo em 

si, sendo o primeiro retraído caudalmente e o segundo cranialmente. O tendão do músculo 

tensor do propatágio pode ser seccionado se for necessário expandir o acesso. Se possível, deve 

evitar-se os ramos do nervo radial profundo e da artéria e veia interóssea dorsal, os quais 

encontram-se ao longo do bordo caudal do músculo extensor metacarpo ulnar. Este acesso 

permite evitar os vários vasos e nervos que cruzam a superfície ventral da articulação do 

cotovelo. 

Abordagem dorsal ao antebraço distal (Anexo 2 ) 

Este acesso está indicado para a redução aberta de fraturas de rádio e ulna e no caso de 

luxação destes ossos. Procedimento: 

1. Com o animal em decúbito esternal, removem-se as penas ao longo do comprimento 

do osso, deixando intactas as penas secundárias. Realiza-se uma incisão na pele entre o rádio e 

a ulna, evitando assim os ramos superficial e profundo do nervo radial (Figura 9). 
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Figura 9-Ilustração do local de incisão numa abordagem dorsal ao antebraço distal (Orosz et al., 1992). 

2. Na superfície cranial do rádio encontra-se o músculo extensor do metacarpo radial, 

este pode ser retraído se necessário. E o músculo e o tendão extensor do metacarpo ulnar 

encontram-se na superfície dorsal da ulna e estes podem também ser retraídos caso seja 

necessária uma maior exposição óssea. 

3. Para reparar a ulna, pode ser necessário remover as penas secundários. Nestes casos, 

é necessário cortar o calamus na base entre o osso e a pele para evitar a lesão do folículo. 

Abordagem ventral ao antebraço (Anexo 3 ) 

Este acesso está indicado para a fixação interna de fraturas de rádio. As fraturas 

proximais do rádio e ulna e as luxações do cotovelo são melhor abordadas dorsalmente. 

Procedimento: 

1. Com o animal em decúbito dorsal, removem-se as penas ao longo da região ventral 

do antebraço. Realiza-se uma incisão cutânea iniciando-se distalmente à artéria cubital 

superficial estendendo-se ao longo do bordo caudal do rádio, até obter a exposição necessária 

dos tecidos (Figura 10).  

Figura 10-Ilustração do local de incisão numa abordagem ventral ao rádio (Orosz et al., 1992). 

2. Para expor a diáfise proximal o músculo pronador superficial deverá ser retraído em 

direção cranial, afastando-se do músculo pronador profundo. Neste acesso é necessária 

precaução para evitar a lesão da artéria cubital superficial, que cruza a porção proximal do rádio, 
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e da artéria radial profunda, que atravessa o espaço entre o músculo extensor do metacarpo 

radial e o músculo pronador superficial. 

1.2.8. Acompanhamento radiográfico e remoção de implantes  

No final de uma cirurgia ortopédica deverá proceder-se à realização de uma radiografia 

do membro afetado, de forma a se verificar a correta redução da fratura (Martin & Ritchie, 

1994). Esta deverá repetir-se a cada dez a catorze dias e até se completar a cicatrização óssea 

(Helmer & Redig, 2005; Scott, 2016). Este seguimento radiográfico tem como objetivo avaliar 

a progressão da cicatrização óssea e a estabilidade dos implantes cirúrgicos aplicados (Davidson 

et al., 2005). Como a cicatrização óssea primária geralmente não ocorre em aves, existe 

formação de um calo ósseo de tamanho considerável, que é palpável e visível ao raio-X quando 

uma fratura está a cicatrizar adequadamente (Scott, 2016). Se for necessário realinhar a fratura, 

deverá ser feito o mais tardar dez dias após a cirurgia (Doneley, 2016). A destabilização 

dinâmica (desconstrução por fases de um fixador híbrido) da fratura pode iniciar-se às três 

semanas, se a evidência de cicatrização óssea for satisfatória (Doneley, 2016).  

Em casos de fraturas não complicadas, todos os equipamentos de osteossíntese poderão 

ser removidos cerca de cinco semanas após a cirurgia (Helmer & Redig, 2005; Scott, 2016). A 

remoção dos implantes ocorre com o animal sob anestesia geral e após a desinfeção destes para 

evitar a contaminação do osso e tecidos envolventes, especialmente nas cavilhas do fixador 

esquelético externo que precisam de ser deslocadas através do osso para serem removidas 

(Scott, 2016). Os orifícios resultantes da introdução das cavilhas geralmente cicatrizam 

rapidamente, não sendo necessário cobri-los (Scott, 2016). 

1.2.9. Reabilitação com recurso a fisioterapia 

Um período prolongado de inatividade, muitas vezes associado à imobilização de um 

membro, culmina na atrofia muscular, redução da condução a nível dos neurónios motores, 

enfraquecimento de ligamentos e tendões e redução da capacidade cardiovascular de 

oxigenação dos tecidos afetados (Ponder, 2011). O restabelecimento do movimento normal é 

fundamental para a ética libertação na natureza de aves selvagens (Ponder, 2011). Os objetivos 

da fisioterapia são os de promover a mobilidade e a amplitude de movimentos articulares, 

melhorar a circulação do membro lesionado, manter a integridade dos tecidos moles e reduzir 

o tempo de recuperação necessário após o traumatismo ou a cirurgia (Martin & Ritchie, 1994; 

Ponder & Redig, 2016).  
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A fisioterapia é frequentemente realizada sob anestesia volátil com cobertura analgésica 

adicional para reduzir a resposta à dor e evitar movimentos indesejados (Ponder & Redig, 2016; 

Redig & Ponder, 2016). Para fraturas do antebraço as sessões de fisioterapia devem iniciar-se 

dez dias após a início do tratamento (caso a fratura tenha sido cirurgicamente reparada ou não) 

(Helmer & Redig, 2005; Redig & Ponder, 2016) e cada sessão deve ter a duração de dez a 

quinze minutos incluindo os tempos de indução e recuperação anestésicos (Redig & Ponder, 

2016; Scott, 2016). Inicialmente, a amplitude de movimentos pode ser limitada, mas ao longo 

de um período de cerca de três semanas com fisioterapia duas vezes por semana esta pode ser 

restaurada, na maioria dos casos (Ponder & Redig, 2016).  

A articulação do cotovelo do membro lesionado é estabilizada entre o polegar e o dedo 

indicador de uma mão, enquanto o metacarpo é imobilizado com a outra mão pressionando o 

dedo indicador no contorno do osso do carpo radial (Scott, 2016). São alternados exercícios de 

alongamento com movimentos de amplitude do membro, na medida em que este permite (Redig 

& Ponder, 2016). É necessária precaução para não estirar demasiado o membro durante estes 

exercícios (Redig & Ponder, 2016). Os tecidos moles, como o patagium, devem ser alongados 

e massajados para evitar a contração das fibras elásticas, quaisquer sinais de contratura devem 

ser suavemente alongados de forma a enfraquecer as fibras fibróticas (Figura 11) (Ponder & 

Redig, 2016; Redig & Ponder, 2016). 

Figura 11-Fisioterapia. Alongamento e massagem do patágio numa águia-cobreira (Circaetus gallicus) 

(imagem cedida pelo HVUTAD). 

Para medir com precisão a extensão de uma articulação é útil usar um goniómetro 

(Figura 12). O ângulo da articulação do cotovelo é formado pelo eixo central do úmero e da 

ulna e idealmente em extensão mede pelo menos 140º (Scott, 2016). 
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Figura 12- Medição do ângulo da articulação do cotovelo, em extensão, com recurso a um goniómetro, 

numa águia-cobreira (Circaetus gallicus). (a) Ângulo de amplitude normal e (b) Ângulo com amplitude alterada 

(imagens cedidas pelo HVUTAD).  

1.2.10. Complicações ortopédicas 

A realização de reavaliações regulares da ave durante a cicatrização facilita a deteção 

precoce de complicações ortopédicas, possibilita intervenções rápidas e aumenta o potencial de 

resultados bem-sucedidos (Ponder & Redig, 2016). As complicações ortopédicas mais 

frequentemente observadas em fraturas de rádio e/ou ulna são a osteomielite, a sinostose, a 

pseudoartrose, o sequestro ósseo e a anquilose (Ponder & Redig, 2016; Scott, 2016). 

Osteomielite 

As infeções ósseas são surpreendentemente pouco frequentes, apesar do facto de muitas 

fraturas ósseas nas aves envolverem feridas abertas e contaminadas (Scott, 2016). Os sinais de 

osteomielite incluem a drenagem de fluído sanguinolento do local da incisão ou dos orifícios 

de entrada dos implantes e pequenas áreas indistintas no periósteo ou espículas ósseas a rodear 

a zona infetada podem constituir um achado radiográfico (Scott, 2016). Para além destas 

indicações, o animal pode ter uma contagem elevada de leucócitos e apresentar sinais clínicos 

inespecíficos, como anorexia ou a asa descaída (Ponder & Redig, 2016).  

Todos os doentes com risco de desenvolverem osteomielite devem iniciar um 

antibiótico, a escolha deste deve ser, sempre que possível, baseada numa cultura bacteriana e 

antibiograma (TSA), mas a Clindamicina pode ser uma escolha eficaz, quando a cultura não é 

possível, por ser um antibiótico de largo espectro (Scott, 2016). A remoção dos implantes de 

fixação cirúrgica, como uma cavilha IM, pode ser necessária para controlar a infeção e nestes 

casos a realização de cultura bacteriana e antibiograma da cavilha removida é recomendada 

(Ponder & Redig, 2016).  Para além dos antibióticos sistémicos, abrir a incisão infetada para 

desbridar e lavar a área afetada pode ser muito útil (Helmer & Redig, 2005; Scott, 2016). Este 

(a) (b) 
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procedimento pode ser repetido várias vezes e todos os fragmentos ósseos necróticos devem 

ser removidos (Scott, 2016). 

Sinostose 

A complicação que ocorre mais frequentemente em fraturas do antebraço é a formação 

de uma ponte óssea ou sinostose, que ocorre quando a estabilidade dos fragmentos ósseos é 

insuficiente (Redig & Ponder, 2016). Esta alteração tem um impacto significativo na 

capacidade de voo, uma vez que limita a rotação do rádio sobre a ulna e restringe a capacidade 

de extensão da asa (MacCoy, 1992; Martin & Ritchie, 1994; Coles, 2007; Beaufrere, 2009). A 

resolução consiste na excisão cirúrgica da ponte óssea formada, seguida do preenchimento do 

espaço entre o rádio e a ulna por tecido adiposo (recolhido do tecido subcutâneo da área 

abdominal) ou malha de polipropileno (Beaufrere et al., 2012).  

Pseudoartrose 

A não-união de uma fratura tipicamente ocorre secundariamente à osteomielite, como 

resultado de fixação inadequada ou por comprometimento do suprimento sanguíneo (Scott, 

2016). O maneio desta complicação passa por assegurar a redução e fixação adequada da 

fratura, remover todo o tecido cicatricial fibroso que se formou no espaço entre os fragmentos 

ósseos e desgastar as extremidades ósseas produzindo um bordo sangrante (Scott, 2016). Se 

existir um calo ósseo, este pode ser removido e acondicionado no defeito ósseo como um 

enxerto, para estimular e promover a cicatrização óssea (Helmer & Redig, 2005). 

Sequestro ósseo 

A formação de sequestro ósseo tem um risco mais elevado de acontecer nos casos em 

que os fragmentos ósseos estão desconectados dos tecidos moles envolventes (Ponder & Redig, 

2016). A presença de um sequestro pode atrasar ou prejudicar a cicatrização de uma fratura e 

pode ser a causa de produção de fluido de drenagem (Ponder & Redig, 2016). A evidência 

radiográfica de um sequestro pode ser observada cerca de três semanas após o início do 

processo de cicatrização, apresenta-se como uma área radiolucente ao redor de um fragmento 

ósseo (Ponder & Redig, 2016). A remoção cirúrgica do sequestro é recomendada, bem como o 

desbridamento de todos os ossos e tecidos desvitalizados e ajuste da fixação conforme a 

necessidade de estabilidade (Ponder & Redig, 2016; Redig & Ponder, 2016). 
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Anquilose 

Existem várias condicionantes que podem levar a uma reduzida amplitude de 

movimentos. Esta complicação pode ocorrer quando a fisioterapia é mal executada ou quando 

não ocorre com a frequência necessária (Scott, 2016). Pode também ocorrer quando uma fratura 

não atinge uma estabilização adequada e por isso ocorre desenvolvimento de um calo ósseo 

proliferativo de grandes dimensões que impede a normal movimentação da asa (Scott, 2016). 

A necrose extensa dos tecidos resulta na formação de mais aderências durante a cicatrização 

óssea, devido ao tecido cicatricial que se desenvolve (MacCoy, 1996). Estas aderências podem 

limitar diretamente o movimento articular e muscular (MacCoy, 1996; Doneley, 2016). A lesão 

de um nervo motor pode também impedir o funcionamento normal do membro (MacCoy, 

1992). 
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Capítulo 2. Objetivos 

O presente trabalho teve como objetivos apresentar aspetos específicos do diagnóstico, 

tratamento médico-cirúrgico e reabilitação, associados a quadros de fratura de antebraço em 

Águias de asa-redonda (Buteo buteo). Desta forma, foram traçados objetivos mais específicos: 

 Formular uma base de dados com o intuito de caracterizar as fraturas dos ossos do 

antebraço em Águias de asa-redonda e avaliar a eficácia terapêutica e o sucesso na 

resolução dos casos.  

 Avaliar a possível relação estatística entre a idade e o género dos animais admitidos a 

estudo e a causa de ingresso, o tipo de fratura, o sucesso do tratamento e o sucesso no 

retorno à vida selvagem. 

 Avaliar a possível correlação entre o sucesso no retorno ao voo e variados parâmetros, 

tais como, os valores de microhematócrito e proteínas totais (durante a admissão), a 

causa de ingresso, a exposição óssea, o osso fraturado, a localização da fratura no osso, 

o tipo de fratura, a técnica de osteossíntese e a redução cirúrgica.  
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Capítulo 3. Materiais e métodos 

Caracterização da amostra 

A população em estudo compreende 33 Águias de asa-redonda (Buteo buteo) que 

ingressaram no CRAS-HVUTAD, entre 01 de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2018, com 

fratura de antebraço. Estes animais foram admitidos no centro de recuperação por várias razões 

sendo as mais frequentes a colisão com veículos motorizados ou infraestruturas e o disparo por 

arma de fogo. A captura e transporte dos animais foi realizada tanto por particulares como pelas 

equipas de Proteção da Natureza da GNR.  

Com fundamento nas fichas clínicas dos animais foram compiladas numa base de dados 

do Excel® as informações relativas à descrição do indivíduo (número de caso, idade, peso, 

sexo), data de ingresso, local de proveniência, causa aparente de ingresso (colisão ou disparo), 

valores das análises sanguíneas (hematócrito e proteínas plasmáticas totais), descrição da 

fratura, tratamento aplicado, tempo até cirurgia, tempo de ossificação, complicações ocorridas 

e sucesso na resolução da fratura. A causa aparente do traumatismo foi identificada com base 

na história e na avaliação física detalhada. O tempo de ossificação foi definido contabilizando 

os dias que passaram entre a data da cirurgia/aplicação da coaptação externa e o dia da remoção 

do último elemento de fixação. Para efeitos de avaliação estatística, a classificação do tipo de 

fratura foi divido em fratura simples (transversal ou oblíqua) ou fratura composta (cominutiva, 

helicoidal ou em borboleta). 

Exame de estado geral e exame radiológico  

No momento de admissão, os animais foram submetidos a um exame de estado geral, 

efetuado de forma rápida, uniforme e consistente, com o objetivo de avaliar a extensão do 

traumatismo e determinar a possibilidade da sua recuperação e devolução à natureza e 

abordagem terapêutica a instituir. No caso de fratura de apenas um dos ossos constituintes do 

antebraço, os sinais clínicos podem não ser evidentes. Pelo que, o exame físico do membro 

torácico inclui a avaliação sistemática dos músculos, ossos e articulações, prestando especial 

atenção à simetria, presença de tumefação, grau de mobilidade, sinais de dor e função 

neurológica. Este exame é iniciado ao nível da cintura escapular e continua distalmente em 

direção aos dedos.  

Como parte da avaliação inicial de cada animal, foi colhida uma amostra de sangue da 

veia basilar, com recurso à contenção manual. Os animais foram posicionados em decúbito 
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dorsal e a região da articulação úmero-rádio-ulnar foi desinfetada com uma solução de 

clorexidina a 1%, sendo posteriormente aplicado álcool a 95% sobre o local de colheita com o 

auxílio de uma gaze. A colheita de sangue foi realizada com uma seringa de 1mL e agulha de 

26 gauge. O sangue colhido foi usado para a determinação do hematócrito, pela técnica de 

microhematócrito por centrifugação a 12,000g durante 10 minutos, e após centrifugação de 

rotina o plasma foi utilizado para determinação das proteínas plasmáticas totais por 

refratometria.  

O equipamento radiográfico utilizado para a obtenção das imagens radiográficas inclui 

o gerador de raios X Philips Optimus 80® e o sistema de digitalização indireta Fujifilm FCR 

Prima®. A contenção dos animais foi executada sem recurso a anestesia, devido à sua rapidez 

de execução e visto se tratar de uma espécie de pequeno/médio porte. No entanto, a anestesia 

está preparada antecipadamente caso seja necessário o seu uso. Foram realizadas duas 

projeções, ventrodorsal e laterolateral, abrangendo todo o corpo do animal e quatro projeções 

ortogonais do membro torácico lesado com evidência de fratura de um ou mais ossos.  

Tratamento de fraturas de antebraço 

Nos casos em que o tratamento eleito foi cirúrgico a anestesia foi realizada com recurso 

a pré-medicação com Butorfanol a 1mg/kg, Lidocaína a 1mg/kg, Ketamina a 3mg/kg e 

Diazepam a 0,4mg/kg. A indução efetuou-se com Isoflurano a 5% e a manutenção da anestesia 

com Isoflurano a 1-2%.  

No momento pós-cirúrgico foi realizado um exame radiológico para atestar o correto 

alinhamento dos fragmentos ósseos. Este exame radiológico é repetido passadas três semanas 

e posteriormente a cada sete dias até se visualizar evidência de formação de calo ósseo. Foi 

também aplicada no momento pós-cirúrgico uma ligadura em oito durante doze dias nos casos 

de fratura de rádio ou rádio e ulna e durante três dias nos casos de fratura de ulna. Nos casos 

em que foi instituído apenas o tratamento conservativo, a coaptação externa é removida 

passadas três semanas.  

A limpeza e desinfeção dos pontos de inserção das cavilhas transfixantes e 

intramedulares foi executada com solução de clorexidina a 0,1%.    

A reabilitação com recurso a fisioterapia foi efetuada nos casos em que ocorreu 

imobilização prolongada do membro lesado. Primeiramente foi aplicado calor durante dez 

minutos com o auxílio de um saco de água quente, com posterior massagem da musculatura do 
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propatágio e através de três séries de movimentos de flexão e extensão dentro do raio de ação 

da articulação úmero-radio-ulnar e do carpo-metacarpo.  

Foram removidos os implantes cirúrgicos aquando da observação de evidência 

radiográfica de cicatrização óssea. Este processo foi efetuado com o animal sob anestesia: pré-

medicação Butorfanol a 1mg/kg, indução Isoflurano a 5% e manutenção Isoflurano a 2-3%. 

As aves foram examinadas clinicamente quanto à acuidade de voo, o resultado foi 

categorizado como bom ou insuficiente. As aves totalmente recuperadas, após restabelecimento 

de uma boa qualidade de voo através de treinos de voo e de caça, foram libertadas o mais 

próximo possível do local onde foram encontradas.  

Análise estatística 

A análise estatística foi efetuada tendo como principal interesse o sucesso da ossificação 

das fraturas de rádio e ulna, com base nas radiografias de controlo. Outro objetivo onde incide 

esta análise prende-se com o desfecho final do caso, a devolução ou não do animal ao seu habitat 

natural. Foram avaliados os seguintes parâmetros como possíveis fatores de prognóstico: idade, 

género, valores de microhematócrito e proteínas totais, causa de admissão, osso fraturado, 

localização da fratura no osso, presença ou ausência de exposição óssea, grau de complexidade 

da fratura (simples/composta) e o tipo de redução cirúrgica (aberta/fechada). 

Os dados obtidos foram processados com recurso ao software JMP® 11.0.0 2013 SAS 

Institute Inc. para o cálculo da média, desvio padrão e intervalo de confiança de cada parâmetro. 

O Teste Exato de Fisher e o Teste Chi-quadrado de Pearson foram utilizados de modo a avaliar 

a influência dos parâmetros acima citados no retorno ao voo, tendo em conta um nível de 

significância (α) de 0,05. Para estes cálculos utilizou-se também o programa JMP® 11.0.0 2013 

SAS Institute Inc. 
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Capítulo 4. Resultados 

Caracterização da população em estudo 

Durante o período a que se refere o presente estudo foram admitidos no CRAS-

HVUTAD 182 aves da espécie Buteo buteo, sendo que 56 apresentavam uma ou mais fraturas 

da ulna ou uma ou mais fraturas do rádio e da ulna. Do grupo inicial de 56 animais foram 

excluídos 23 animais por terem sido eutanasiados nas primeiras horas após a admissão ou, 

posteriormente, devido a comorbilidades. Os animais que morreram antes de completarem 3 

semanas de tratamento foram também removidos do estudo, por não ter sido possível avaliar o 

processo de ossificação. Desta forma, foram admitidos a estudo 33 animais, que representam 

34 fraturas de ulna e 16 fraturas de rádio. 

Os parâmetros sanguíneos de microhematócrito e proteínas totais, bem como, o tempo 

até à cirurgia e o tempo de ossificação do rádio e da ulna foram expressos em média, desvio 

padrão e intervalo de confiança (Tabela 2). O Teste Exato de Fisher foi utilizado para avaliar a 

possível influência dos valores de microhematócrito e das proteínas totais, enquanto variáveis 

independentes, sobre o retorno à vida selvagem. Não foi encontrada nenhuma relação 

estatisticamente significativa. 

Tabela 2- Dados obtidos descritos quanto à média, desvio padrão e intervalo de confiança. 

 
N Média 

Desvio 

Padrão 

Intervalo de 

confiança 

Microhematócrito (%) 31 28,34 4,44 26.71-29,96 

Proteínas totais (g/dl) 31 2,78 0,86 2,46-3,01 

Tempo até cirurgia (dias) 24 2,46 1,86 0,38-3,24 

Tempo de ossificação rádio 

(dias) 
10 18,7 8,77 12,42-24,97 

Tempo de ossificação ulna (dias) 30 30,7 15,04 25,08-36,31 

 Foi possível estimar a idade de 23 dos animais admitidos a estudo (Gráfico 1), que 

apresentavam idades compreendidas entre o primeiro verão de vida e a idade adulta 

indeterminada (superior a três anos), para efeitos estatísticos estes foram agrupados em juvenis 

(animais até um ano de idade) e adultos. Não foi encontrada qualquer relação estatística entre 

a idade dos animais admitidos e a causa da admissão, o tipo de fratura, o sucesso do tratamento 

ou o sucesso no retorno à vida selvagem. 
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Gráfico 1- Distribuição etária dos animais admitidos a estudo.  

O género foi apenas identificado em 20 dos animais, sendo 11 machos e 9 fêmeas 

(Gráfico 2). Não foi encontrada qualquer relação estatística entre o género dos animais 

admitidos e a causa de admissão, o tipo de fratura, o sucesso do tratamento ou o sucesso no 

retorno à vida selvagem.  

Gráfico 2- Distribuição dos animais, admitidos a estudo, de acordo com o género.  

Avaliação das fraturas e do sucesso no retorno ao voo 

Os dados recolhidos nas fichas clínicas permitiram definir e agrupar as diferentes 

fraturas segundo: a causa do traumatismo, a presença ou ausência de exposição óssea, o osso 

envolvido, o tipo de fratura (simples ou composta), a localização da fratura em cada osso, a 

técnica utilizada para a estabilização da fratura e se a redução da fratura foi realizada de forma 

aberta ou fechada. Estes dados encontram-se compilados na Tabela 3. 
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Tabela 3- Relação de diferentes variáveis entre o número de casos e o número de casos de sucesso, na 

devolução dos animais à natureza. 

Variável Número de 

casos 

Número de casos bem 

sucedidos 

Causa da fratura 

Colisão 

Disparo 

 

13 (38,2%) 

21 (61,8%) 

 

8 (61,5%) 

16 (76,1%) 

Exposição óssea 

Fratura exposta 

Fratura não exposta 

 

26 (76,5%) 

8 (23,5%) 

 

16 (61,5%) 

8 (100%) 

Osso 

Rádio 

Ulna 

 

16 (31,4%) 

34 (68%) 

 

7 (43,8%) 

24 (70,6%) 

Tipo de fratura no rádio 

Simples 

Composta 

 

10 (62,5%) 

6 (37,5%) 

 

4 (40%) 

2 (33,3%) 

Tipo de fratura na ulna 

Simples 

Composta 

 

4 (11,7%) 

30 (88,3%) 

 

2 (50%) 

22 (73,3%) 

Localização da fratura no rádio 

Proximal 

Medial 

Distal 

 

3 (18,8%) 

5 (31,3%) 

8 (50%) 

 

1 (33,3%) 

1 (20%) 

5 (62,5%) 

Localização da fratura na ulna 

Proximal 

Medial 

Distal 

 

9 (25,7%) 

19 (54,3%) 

7 (20%) 

 

7 (77,7%) 

12 (63,2%) 

5 (71,4%) 

Técnica de fixação óssea  

Fixador esquelético externo tipo I 

Tie-in ulna 

Tie-in ulna + cavilha IM rádio  

FEE ulna + cavilha IM rádio em tie-in 

Tie-in reverso na ulna + cavilha IM rádio 

Coaptação externa  

 

8 (23,5%) 

5 (14,7%) 

8 (23,5%) 

2 (5,9%) 

1 (2,9%) 

10 (29,4%) 

 

8 (100%) 

2 (40%) 

3 (37,5%) 

2 (100%) 

0 (0%) 

9 (90%) 
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Redução cirúrgica da fratura 

Aberta 

Fechada 

 

16 (47,5%) 

8 (23,5%) 

 

11 (68,8%) 

8 (100%) 

A maioria dos casos teve um desfecho favorável, tendo 72% dos animais admitidos a 

estudo sido devolvidos à natureza.  

No entanto, a taxa de sucesso cirúrgico da ossificação foi mais elevada com uma 

percentagem de 85%.  

Nos 16 animais com fratura de rádio e ulna em simultâneo, 4 animais (25%) 

apresentaram complicações na ossificação (um caso de má união hipertrófica, um caso de 

sinostose e dois casos de pseudoartrose com formação de sequestro ósseo), o que corresponde 

a uma taxa de ossificação de 75%. Nos 18 animais com fratura só na ulna ao nível do antebraço, 

apenas 1 animal (5,6%) apresentou como complicação resultante da cirurgia, anquilose da 

articulação do carpo, o que representa uma taxa de ossificação de 94,4%.  

O Teste Exato de Fisher foi utilizado de forma a verificar a influência dos parâmetros 

descritos na Tabela 3 no sucesso do voo dos animais admitidos a estudo. O mesmo teste 

identificou uma diferença altamente significativa (P=0,002) entre os animais admitidos com 

apenas uma fratura da ulna e os animais admitidos com fratura do rádio e da ulna (Gráfico 3). 

Gráfico 3- Análise da influência do osso afetado (rádio e ulna/ulna) no sucesso do voo (sim/não) com 

recurso ao Teste Exato de Fisher.  

Uma diferença altamente significativa (P=0,0095) foi também encontrada para o 

sucesso do voo dos animais que foram sujeitos a redução cirúrgica aberta ou fechada das 

fraturas (Gráfico 4). 
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 Gráfico 4- Análise da influência do tipo de redução cirúrgica (aberta/fechada) no sucesso do voo 

(sim/não) com recurso ao Teste Exato de Fisher. 

Os restantes parâmetros avaliados não apresentaram uma diferença estatisticamente 

significativa em relação com o sucesso no retorno à vida selvagem (Tabela 4). 

Tabela 4- Valores de P, de variados parâmetros, avaliados com recurso ao Teste Exato de Fisher. 

Parâmetro Valor de P 

Fratura simples ou composta do rádio/sucesso a voar 1,000 

Fratura simples ou composta da ulna/sucesso a voar 0,563 

Causa do traumatismo/sucesso a voar 0,714 

Fratura exposta ou não exposta/sucesso a voar 0,072 

 O Teste de Qui-quadrado de Pearson foi utilizado para inferir sobre a influência da 

localização da fratura nos ossos e da técnica de fixação utilizada sobre o sucesso no regresso à 

natureza. Não foram encontradas quaisquer diferenças estatisticamente significativas em ambos 

dos parâmetros (Tabela 5). 

Tabela 5- Valores de P, de variados parâmetros, avaliados com recurso ao Teste de Qui-quadrado de 

Pearson. 

Parâmetro Valor de P 

Localização da fratura no rádio/sucesso a voar 0,298 

Localização da fratura na ulna/sucesso a voar 0,835 

Técnica de fixação utilizada em fraturas da ulna/sucesso a voar 0,08 

Técnica de fixação utilizada em fraturas do rádio e da ulna/sucesso a voar 0,147 
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Capítulo 5. Discussão 

Os valores de microhematócrito obtidos neste estudo são inferiores aos definidos nos 

intervalos de referência apresentados previamente por Spagnolo et al., (2006) para a Águia de 

asa-redonda. O mesmo se verificou para os valores de proteínas totais, que são inferiores aos 

valores de referência definidos por Gelli et al. (2009) para a espécie em estudo. Estes valores 

refletem uma situação de anemia, o que está em conformidade com os casos de traumatismo 

em estudo. 

O tempo de espera até a cirurgia varia de caso para caso, dado que está estritamente 

dependente da estabilização do animal (Harrison et al., 2005). Dependendo do estado geral de 

saúde do animal pode ser necessário um maior ou menor tempo de recuperação pré-cirúrgico 

(Harrison et al., 2005). No entanto, é aconselhado que a cirurgia tenha lugar o mais rápido 

possível para evitar a formação de tecido cicatricial extenso em fraturas mal alinhadas (Scott, 

2016; MacCoy, 1996). Qualquer atraso na fixação cirúrgica da fratura aumenta a frequência do 

surgimento de espasmos e contraturas musculares, bem como a dificuldade em obter a correta 

redução da fratura (DeCamp et al., 2016). Os nossos resultados demonstram um tempo médio 

de espera até cirurgia de 2,5 dias, variando entre animais que puderam ser intervencionados no 

próprio dia e animais que tiveram de esperar até 5 dias. Este pode ter sido um dos motivos para 

o insucesso dos casos em que não foi possível realizar a cirurgia com a brevidade desejada.  

No estudo de Newton & Zeitlin (1977) foi reportado que o tempo necessário para ocorrer 

formação de calo ósseo numa fratura de rádio e/ou ulna é em média 3 semanas e que num 

cenário experimental a união radiológica e histológica de uma fratura unilateral do rádio ou 

ulna ocorre em 5 semanas com o uso de fixação interna e 8 semanas com fixação externa. 

Contudo, é fundamental ter em consideração que o processo de cicatrização óssea é 

influenciado pelo tipo de fratura óssea e pela técnica de fixação escolhida (Newton & Zeitlin, 

1977). De acordo com os resultados do estudo referido, no presente estudo o tempo de 

ossificação de uma fratura de rádio ou ulna demorou entre duas a cinco semanas.    

 No estudo de Komnenou et al., (2005), o desfecho mais frequente do maneio de fraturas 

ósseas de aves de rapina foi a reintrodução dos animais no seu habitat natural, com uma taxa 

de libertação de 56,8%. No presente estudo foram alcançados resultados ainda mais 

satisfatórios, sendo a taxa de libertação dos animais na natureza de 72%.  
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 As complicações, associadas à cicatrização óssea, observadas neste estudo podem estar 

relacionadas com vários fatores, o atraso no período de tempo desde o traumatismo ao 

tratamento pode ter tido um papel importante, possivelmente por a ave não ter sido encontrada 

imediatamente ou por estar num estado geral muito debilitado, o que exige um tratamento de 

suporte até ao animal estar estabilizado, tal como foi descrito anteriormente. A instabilidade 

dos fragmentos ósseos após redução da fratura é outro possível motivo para a ocorrência das 

complicações descritas no presente estudo. 

 Os casos de fratura de antebraço em que apenas a ulna estava fraturada apresentaram 

maior sucesso a voar, em oposição aos casos de fratura de rádio e ulna. Estes valores eram 

esperados por o prognóstico deste tipo de fraturas ser mais favorável quando apenas um dos 

ossos está fraturado (Orosz, 2002). 

 A redução fechada privilegia o ambiente biológico, ao preservar os tecidos moles e o 

suprimento sanguíneo, o que acelera a cicatrização óssea, diminuir o risco de infeção e reduzir 

potencialmente o tempo de cirurgia (Newton & Zeitlin, 1977; Martin & Ritchie, 1994; Korbel 

et al., 2016; Fossum, 2018). De acordo com o descrito na bibliografia referida, no presente 

estudo os animais que foram sujeitos a uma redução cirurgica fechada apresentaram  uma 

recuperação completa com qualidade de voo, em comparação aos que foram submetidos a uma 

redução aberta. Este resultados podem também ser justificados por a redução fechada ser 

geralmente selecionada nos casos em que existe pouco deslocamento dos fragmentos ósseos, 

pelo que as lesões nos tecidos envolventes são provavelmente menores (Fossum, 2018).  

 No presente estudo, não foi encontrada relação estatística entre o tipo de fratura (simples 

ou composta) do rádio ou da ulna e o sucesso no retorno à vida selvagem dos animais em estudo. 

O mesmo se verificou para a causa do traumatismo, a exposição da fratura, a localização da 

fratura no osso e a técnica de fixação utilizada. Estes resultados podem ser justificados pelo 

facto do número de animais admitidos ao estudo ter sido reduzido. 

 Para além do número reduzido da amostra em estudo, foram encontradas outras 

limitações durante a execução deste traballho. As fichas clínicas analisadas para a recolha de 

dados que permitiu a excecução deste estudo não foram preenchidas sempre pela mesma pessoa 

e remontam até ao ínicio de 2010 tendo sofrido adaptações com o passar do tempo, pelo que a 

quantidade de informação que ficou registada foi variando. Outra limitação do trabalho foi a 

falta de registo do diâmetro das cavilhas de Steinmann usadas na construção de fixadores 

esqueléticos externos e como cavilhas intramedulares. As cavilhas de fixação devem ter um 
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tamanho apropriado para o peso do animal em particular e a tendência dos ossos das aves 

estilhassarem durante a prefuração com cavilhas demasiado grandes deve ser sempre tida em 

consideração (MacCoy, 1992). Desta forma, não é possível saber se os animais em que a 

ossificação falhou foi por má escolha do diâmetro dos implantes ou pela técnica de fixação e 

imobilização óssea usada ter sido inadequada.  
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Capítulo 6. Conclusão 

Este estudo retrospetivo foi realizado em Águias de asa-redonda com diagnóstico 

definitivo de fratura de rádio e/ou ulna que ingressaram no Centro de Recuperação de Animais 

Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, entre 01 

de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2018.  

A avaliação comparativa dos dados revelou uma diferença significativa entre os casos 

de fratura de ulna e os casos de fraturas de rádio e ulna, referente ao sucesso no retorno ao voo. 

Os animais que apresentaram uma fratura única no antebraço tiveram mais sucesso na sua 

recuperação e devolução à natureza. 

A avaliação da influência da redução cirúrgica da fratura (aberta ou fechada) no sucesso 

do retorno ao voo revelou que os casos de redução fechada apresentaram melhores resultados 

no retorno completo da função e, consequentemente, na libertação dos animais no seu habitat 

natural. 

Apesar da intervenção humana desempenhar um papel tão importante na morbilidade e 

mortalidade das aves de rapina em estudo, é a resposta rápida e o tratamento médico-cirúrgico 

adequado dos que se dedicam à medicina da conservação que permite a reabilitação e dá uma 

possibilidade de sobrevivência a estes animais. 



 

46 

 

  



 

47 

 

Bibliografia  

Abercromby, R. H. (1998). Evaluating the Fractures Patient. In A. R. Coughlan, & A. Miller, 

Manual of Small Animal Fracture Repair and Management (pp. 45-49). United 

Kingdom: BSAVA. 

Barnard, R., Haynes, K. M., Wether, G. A., & Waters, M. J. (1988). The ontogeny of growth 

hormone receptors in the rabbit tibia. Enndocrinology, 122(6), 2562-2569. 

Beaufrere, H. (2009). A review of biomechanic and aerodynamic considerations of the avian 

thoracic limb. Journal of avian medicine and surgery, 23(3), 173-185. 

Beaufrere, H., Ammersbach, M., Nevarez, J., Heggem, B., & Tully Jr, T. N. (2012). Successful 

treatment of a radioulnar synostosis in a Mississippi kite (Ictinia mississippiensis). 

Journal of Avian Medicine and Surgery, 26(2), 94-100. 

Bennett, R. A., & Kuzma, A. B. (1992). Fracture management in birds. Journal of Zoo and 

Wildlife Medicine, 23(1), 5-38. 

BirdLife Internacional. (2017). The IUCN Red List of Threatened Species: Buteo buteo. 

Retrieved Outubro 14, 2018, from http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-

3.RLTS.T61695117A119279994.en 

BirdLife Internacional. (2018). Species factsheet: Buteo buteo. Retrieved Outubro 14, 2018, 

from http://www.birdlife.org 

Burfield, I. J. (2008). The conservation status and trends of raptors and owls in Europe. AMBIO: 

A Journal of the Human Environment, 37(6), 401-407. 

Bush, M. (1977). External fixation of avian fractures. Journal of the American Veterinary 

Medical Association , 171(9), 943-946. 

Bush, M., Montali, R. J., Novak, G. R., & James, A. E. (1976). The healing of avian fractures: 

a histological xeroradiographic study. Journal of the American Animal Hospital 

Association, 12(6), 768-773. 

Bustamante, J. (1985). Alimentación del ratonero común (Buteo buteo, L. 1758) em el Norte 

de Espanha. Donana, Acta Vertebrata, 12, 51-62. 

 



 

48 

 

Carneiro, M., Colaço, B., Brandão, R., Ferreira, C., Santos, N., Soeiro, V., . . . Lavín, S. (2014). 

Biomonitoring of heavy metals (Cd, Hg and Pb) and metalloid (As) with the Portuguese 

common buzzard (Buteo buteo). Environmental Monitoring and Assessment, 186(11), 

7011-7021. 

Carrasco, D. C., Shimizu, N., & Forbes, N. A. (2018). Avian orthopaedic surgery part 2: 

assessment, options, conservative management. Companion Animal, 23(2), 64-72. 

Carvalho, F., & Mira, A. (2011). Comparing annual vertebrate road kills over two time periods, 

9 years apart: a case study in mediterranean farmland. European Jounal of Wildlife 

Research, 57(1), 157-174. 

Chakarov, N., Boerner, M., & Krüger, O. (2011). Consecuencias biológicas del polimorfismo 

em los plumajes del busardo ratonero. In I. Zuberogoitia, & J. E. Martínez, Ecology and 

conservation of European forest-dwelling raptors (pp. 234-241). Bilbao: Diputación 

Foral de Bizkaia. 

Coles, B. H. (2007). Surgery. In B. H. Coles, Essentials of Avian Medicine and Surgery (3ª ed., 

pp. 142-182). Oxford: Blackwell Publishing. 

Cooper, J. E. (1973). Post-mortem findings in East African birds of prey. Journal of Wildlife 

Diseases, 9(4), 368-375. 

Cramp, S., & Simons, K. E. (1980). Handbook of the Birds of Europe the Middle East and 

North Africa. The Birds of the Western Paleartic. Volume II. Hawks to Bustards. 

Oxford: Oxford University Press. 

Davidson, J. R., Mitchell, M. A., & Rammerez, S. (2005). Plate fixation of a coracoid fracture 

in a bald eagle (Haliaeetus leucocphalus). Journal of Avian Medicine and Surgery, 

19(4), 303-308. 

DeCamp, C. E., Johnston, S. A., Déjardin, L. M., & Schaefer, S. L. (2016). Fractures: 

Classification, Diagnosis, and Treatment. In C. E. DeCamp, S. A. Johnston, L. M. 

Déjardin, & S. L. Schaefer, Binker, Piermattei and Flo's Handbook of Small Animal 

Orthopedics and Fracture Repair (5ª ed., pp. 24-152). Missouri: Elsevier Health 

Sciences. 

Del Hoyo, J., Elliot, A., & Sargatal, J. (1994). Handbook of the birds of the World. Vol. 2. New 

World Vultures to Guineafowl. Barcelona: Lynx Edicions. 



 

49 

 

Díaz, M., Asensio, B., & Tellería, J. L. (1996). Aves Ibéricas I. No Paseriformes. Madrid: 

Reyero. 

Doneley, B. (2016). Surgery. In B. Doneley, Avian Medicine and Surgery in Practice: 

Companion and Aviary Birds (2ª ed., pp. 385-419). CRC Press. 

Ferguson-Lees, J., & Christie, D. A. (2001). Rapaces del Mundo. Barcelona: Ediciones Omega. 

Fix, A. S., & Barrows, S. Z. (1990). Raptors rehabilitated in Iowa during 1986 and 1987: a 

retrospective study. Journal of Wildlife Diseases, 26(1), 18-21. 

Fossum, T. W. (2018). Principles of Fracture Diagnoses and Management. In T. W. Fossum, 

Small Animal Surgery (pp. 976-1035). Philadelphia: Elsevier. 

Fronefield, S. (2010). The goal: quality avian medicine. Journal of Exotic Pet Medicine, 19(1), 

4-21. 

Gelli, D., Ferrari, V., Franceschini, F., Lai., O., Laricchiuta, P., Zanella, A., . . . Romagnoli, S. 

(2009). Serum biochemistry and electrophoretic patterns in the eurasian buzzards 

(Buteo buteo): Reference Values. Journal of Wildlife Diseases, 45(3), 828-833. 

Graham, J. E., & Heatley, J. J. (2007). Emergency care of raptors. Veterinary Clinics of North 

America: Exotic Animal Practice, 10(2), 395-418. 

Gull, J., Saveraid, T., Szabo, D., & Hatt, J. (2012). Evaluation of three miniplate systems for 

fracture stabilization in pigeons (Columbia livia). Journal of Avian Medicine and 

Surgery , 26(4), 203-212. 

Hagemeijer, E. J., & Blair, M. J. (1997). The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their 

Distribution and Abundance. London: Poyser. 

Harrison, G. J., Lightfoot, T., & Flinchum, G. B. (2005). Emergency and Critical Care. In G. J. 

Harrison, & T. Lightfoot, Clinical Avian Medicine Volume I (pp. 223-242). Spix 

Publishing. 

Hatt, J. M. (2008). Hard tissue surgery. In J. Chitty, & M. Liers, BSAVA Manual of Raptors, 

Pigeons and Passarine Birds (pp. 157-175). England: British Small Animal Veterinary 

Association. 



 

50 

 

Hell, P., Plavy, R., Slamecka, J., & Gasparik, J. (2005). Losses of mammals (Mammalia) and 

birds (Aves) on roads in the Slovak part of the Danube Basin. European Journal of 

Wildlife Research, 51(1), 35-40. 

Helmer, P., & Redig, P. (2005). Surgical Resolution of Orthopedic Disorders. In G. J. Harrison, 

& T. Lightfoot, Cinical Avian Medicine Volume I (pp. 795-807). Spix Publishing. 

Henry, G. A., & Cole, R. (2018). Fracture Healing and Complications. In D. E. Thrall, Textbook 

of Veterinary Diagnostic Radiology (7ª ed., pp. 366-389). Missouri: Elsevier. 

Howard, D. J., & Redig, P. T. (1993). Analysis of avian fracture repairs: implications for captive 

and and wild birds . Proceedings of the Association of Avian Veterinarians Annual 

Conference. 

King, A. S., & Jonh, M. (1984). Birds, their structure and function (2ª ed.). Philadelphia: 

Bailliere Tindall. 

Komnenou, A. T., Georgopoulou, I., Savvas, I., & Dessiris, A. (2005). A retrospective study of 

presentation, treatment, and outcome of free-ranging raptors in Greece (1997-2000). 

Journal of Zoo and Wildlife Medicine, 36(2), 222-229. 

Korbel, R., Liebich, H.-G., & Meiners, M. (2016). Surgical fracture management. In H. E. 

Konig, R. Korbel, & H.-G. Liebich, Avian Anatomy, Textbook and Colour Atlas (2ª ed., 

pp. 309-321). 5m Publishing. 

Kothamdi, U. Y., Parikh, P. V., Patil, D. B., Kelawala, D. N., & Tarware, V. B. (2005). Fracture 

repais in birds: A clinical study. Indian Journal of Veterinary Surgery, 37(1), 51-53. 

Kovács, A., Mammen, U. C., & Wernham, C. V. (2008). European monitoring for raptors and 

owls: state of the art and future needs. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 

37(6), 408-412. 

Lee, W. S. (1998). Changes in bird communities due to urbanization. Korean Journal of 

Ornithology, 5, 47-55. 

MacCoy, D. M. (1992). Treatment of fractures in avian species. Veterinary Clinics of North 

America: Small Animal Practice, 22(1), 225-238. 

MacCoy, D. M. (1996). Orthopedic Surgery. In W. J. Rosskopf, & R. W. Woerpel, Diseases of 

Cage and Aviary Birds (3ª ed., pp. 716-732). Baltimore: Williams & Wilkins. 



 

51 

 

Martin, H., & Ritchie, B. W. (1994). Orthopedic Surgical Techniques. In B. W. Ritchie, G. J. 

Harrison, & L. R. Harrison, Avian Medicine: Principles and Application (pp. 1137-

1169). Florida: Wingers Publishing, Inc. 

McNeil, R., Rodriguez, J. R., & Ouellet, H. (1985). Bird mortality at a power transmission line 

in northeastern Venezuela. Biological Conservation, 31(2), 153-165. 

Molina-López, R. A., Casal, J., & Darwich, L. (2011). Causes of morbidity in wild raptor 

populations admitted at a wildlife rehabilitation center in Spain form 1995-2007: a long 

term retrospective study. Plos One, 6(9). 

Muller, M. E., Allgower, M., Schneider, R., & Willenegger, H. (1991). Manual of Internal 

Fixation: Techniques Recomended by the AO-ASIF Group. Springer Science & 

Business Media. 

Murray, M. (2016). Fractures and Luxations. In J. E. Graham, Blackwell's Five-Minute 

Veterinary Consult. Avian (pp. 121-123). Jonh Wiley & Sons, Inc. 

Newton, C. D., & Zeitlin, S. (1977). Avian fracture healing. Journal of the American Veterinary 

Medical Association , 170(6), 620. 

Novitskaya, E., Ruestes, C. J., Porter, M. M., Lubarda, V. A., Meyers, M. A., & McKittrick, J. 

(2017). Reinforcements in avian wing bones: Experiments, analysis, and modeling. 

Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 76, 85-96. 

Oakley, R. E. (1999). External coaptation. Veterinary Clinics: Small Animal Practice, 29(5), 

1083-1095. 

Olsen, G. H., Redig, P. T., & Orosz, S. E. (2000). Limb dysfunction. In G. H. Olsen, & S. E. 

Orosz, Manual of Avian Medicine (pp. 493-526). St. Loius: Mosby. 

Orosz, S. E. (2002). Clinical considerations of the thoracic limb. Veterinary Clinics of North 

America: Exotic Animal Practice, 5(1), 31-48. 

Orosz, S. E., Ensley, P. K., & Haynes, C. J. (1992). Surgical Approaches to the Thoracic Girdle 

and Limb. In S. E. Orosz, P. K. Ensley, & C. J. Haynes, Avian Surgical Anatomy: 

Thoracic and Pelvic limbs (pp. 41-57). Philadelphia: WB Saunders. 

Ponder, J. B. (2011). Avian physiotherapy and reconditioning in a rehabilitation program. 

Proceedings 32nd Annual Conference of the Association of Avian Veterinarians, 149-

160. 



 

52 

 

Ponder, J. B., & Redig, P. (2016). Orthopedics. In B. Speer, Current Therapy in avian Medicine 

and Surgery (pp. 657-667). California: Elsevier. 

Redig, P. T. (2000). The use of a hybrid fixator (intramedullary pin-external skeletal fixator) 

for stabilization of long bone fractures in raptors- a review of 26 cases. In J. T. Lumeij, 

J. D. Remple, & P. T. Redig, Raptor Biomedicine III: Inclunding bibliography of birds 

of prey (pp. 239-254). Lake Worth: Zoological Education NEtwork. 

Redig, P. T., & Ponder, J. (2016). Orthopedic Surgery. In J. Samour, Avian Medicine (3ª ed., 

pp. 321-358). Mosby Internacional. 

Remedios, A. (1999). Bone and bone healing. Veterinary Clinics: Small Animal Practice, 29(5), 

1029-1044. 

Rosenthal, K., Hillyer, E., & Mathiessen, D. (1994). Stifle luxation repair in a moluccan 

cockatoo and a barn owl. Journal of the Association of Avian Veterinarians, 8(4), 173-

178. 

Sanchez-Migallon Guzman, D., Bubenink, L. J., Lauer, S. K., Vasanjee, S., & Mitchell, M. A. 

(2007). Repair of a coracoid luxation and tibiotarsal fracture in a bald eagle (Haliaeetus 

leucocephalus). Journal of Avian Medicine and Surgery, 21(3), 188-195. 

Scott, D. E. (2016). Orthopedics. In D. E. Scott, Raptor Medicine, Surgery and Rehabilitation 

(2ª ed., pp. 165-209). CABI. 

Serrano, D. (2000). Relationships between raptors and rabbits in the diet of eagle owls in 

southwestern Europe: competion removal ou food stress? Journal of Raptor Research, 

34(4), 305-310. 

Spagnolo, V., Crippa, V., Marzia, A., & Sartorelli, P. (2006). Reference intervals for 

hematologic and biochemical constituents and protein electrophoretic fractions in 

captive common buzzards (Buteo buteo). Veterinary Clinical Pathology, 35(1), 82-87. 

Tapia, L. (2016). Busardo ratonero - Buteo buteo. In A. Slavador, & M. B. Morales, 

Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Espanoles. Madrid: Museo de Ciencias 

Naturales . 

Tully, J. T. (2002). Basic avian bone growth and healing. The Veterinay Clinics of North 

America, 5(1), 23-30. 



 

53 

 

Unger, M., Montavon, P., & Heim, U. F. (1990). Classification of fractures of the long bones 

in the dog and cat: introduction ad clinical application. Veterinary and Comparative 

Orthopaedics and Traumatology, 3(2), 41-50. 

West, P. G., Rowland, G. R., Budsberg, S. C., & Aron, D. N. (1996). Histomorphometric and 

angiographic analysis of bone healing in the humerus of pigeons. American Journal of 

Veterinary Research, 57(7), 1010-1015. 

Wettere, V. A., Redig, P. T., Wallace, L., Bourgeault, C. A., & Bechtold, J. E. (2009). 

Mechanical evaluation of external skeletal fixator - Intramedullary pin tie-in 

configuratios applied to cadaveral humeri from red-tailed hawks (Buteo jamaicensis). 

Journal of Avian Medicine and Surgery, 23(4), 277-285. 

 

  



 

54 

 

Anexos 

Anexo 1 – Imagem ilustrando os diferentes grupos de fraturas de rádio/ulna em animais 

de companhia (Unger, Montavon, & Heim, 1990).  
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Anexo 2 - Ilustração do aspeto superficial dorsal do membro torácico distal de uma ave (Orosz, Ensley, & Haynes, 1992) 
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Anexo 3 – Ilustração do aspeto superficial ventral do membro torácico distal de uma ave (Orosz, Ensley, & Haynes, 1992) 

 


