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RESUMO: O Brasil é um país tropical, extenso, rico em ecossistemas e na biodiversidade da fauna e flora. De 

todas as aves brasileiras é possível encontrar 935 espécies de aves no cerrado, nas quais, 148 são exclusivas deste 

bioma. Sabe-se que tem sido muito comum a ocorrência de acidentes e situações de estresse que colocam em risco 

integridade e vida desses animais. Portanto o objetivo deste trabalho é descrever o manejo adequado para a 

reabilitação de aves silvestres em situações de perigo, desde a captura, acolhimento, primeiros cuidados, exames 

clínicos e laboratoriais, alimentação e a reintegração na natureza. Por meio de uma revisão integrativa, combinou-

se a experiência dos autores no manejo de aves silvestres associada à revisão da literatura. A demanda por 

atendimento a aves em situações de risco e que conhecer o comportamento das aves e estabelecer um bom manejo 

visando amenizar o estresse e ampliar a taxa de sobrevivência requer cuidados tanto na captura, no manejo, exame 

clínico e alternativas de reabilitação ao seu habitat natural resultará no bem-estar animal e sustentabilidade da 

fauna e do ecossistema e depende de profissionais capacitados. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é representado por uma área de mais de 8,5 milhões de Km², e é abrangido por 

diferentes biomas, o que possibilitou o desenvolvimento de diferentes ecossistemas, que por 

sua vez gerou uma grande biodiversidade da fauna e flora (FUNCATE, 2006; MMA, 2007), 

ocupando o terceiro lugar em número de espécies de aves conhecidas com 1.712 espécies 

(BUTLER, 2016). No Cerrado são estimadas 935 diferentes espécies de aves, das quais 148 são 

exclusivas do bioma (ARAGUAIA, 2018). 

Ornitologia é a área da biologia que estuda as aves a partir de sua disposição através do 

planeta e de suas características únicas, com o objetivo de classifica-las em ordens, famílias, 

gêneros e espécies (SICK, 1997). Os principais grupos de aves silvestres do Cerrado são 

Rheiformes (emas), Strigiformes (corujas), Accipitriformes (gaviões), Columbiformes 

(pombas), Passeriformes (canários), Psittaciformes (papagaios e araras), Piciformes (tucanos e 

araçaris), Galiformes (mutuns, jacus) (ARAGUAIA, 2018). 
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Não é incomum se deparar com filhotes de aves que tenham caído do ninho ou com aves 

adultas que estejam em alguma ou situação de risco, principalmente por influência antrópica, 

como por exemplo, acidentes em rodovias, traumas relacionados à presença da rede elétrica ou 

ainda acidentes com linhas de pipa. Em algumas situações a ave pode ser socorrida, tratada e 

devolvida ao seu habitat natural após um manejo de reabilitação adequado (VELA, 2018). O 

objetivo deste trabalho é fazer uma descrição dos possíveis tipos de manejo com aves silvestres 

debilitadas, desde a captura, acolhimento, primeiros cuidados, a recuperação e a reintegração 

na natureza a partir de experiências profissionais e da literatura. 

 

METODOLOGIA 

 

Por meio de uma revisão integrativa, o presente estudo propôs uma síntese de 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos no 

processo de reabilitação e o manejo com aves silvestres em diversas situações de perigo, 

estresse, acidentes e risco à vida. O estudo abordou as etapas de captura, acolhimento, primeiros 

cuidados, exames clínicos e laboratoriais, alimentação e o retorno ao seu habitat natural dos 

principais grupos de aves silvestres do Cerrado. 

Trata-se de um estudo realizado por meio de levantamento bibliográfico nas principais 

bases de dados (Google Acadêmico, Lilacs, PubMed e Scielo) utilizando artigos atualizados e 

próprios da área e baseado na experiência vivenciada pelos autores por ocasião da realização 

de uma revisão integrativa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sick (1997) comenta que não é raro o encontro de aves caídas do ninho, principalmente 

filhotes de psitacídeos. Altriciais, eclodem praticamente desprovidos de penas, com os olhos 

fechados, completamente dependentes dos pais. Filhotes de Amazona permanecem no ninho, 

em média, por dois meses, e os de A. ararauna por 13 semanas. Os filhotes devem ser 

recolocados no ninho. Caso os pais não retornem ao ninho, cuidados deverão ser proferidos aos 

filhotes como abrigo com temperatura (35 a 36ºC) e umidade (50 e 75%) adequadas.  

Em situação de acidente ou risco a ave deverá ser capturada para que se possa proceder 

ao tratamento pertinente em cada caso. O tipo de contenção irá depender do porte da ave, de 

suas formas de defesa e do seu estado de consciência. Para a contenção física das aves podem 

ser utilizados puçás, luvas de couro ou tecido, como uma toalha. Após a contenção física a ave 



 

 

deve ser colocada em uma caixa de transporte higienizada e escurecida para que a ave fique 

menos excitada. Segundo Acco e colaboradores (1999), deve-se reduzir a percepção do 

ambiente através do bloqueio da visão e audição acalma o animal.  

Queiroz et al., (2016) avaliaram a contenção, seguida ou não de isolamento físico, em 

ambientes que permitam a manutenção do contato auditivo e visual entre as aves, não elevou 

as concentrações de metabólitos de corticosterona nas excretas de papagaios- -verdadeiros. 

Contudo, mais pesquisas nesta espécie são necessárias para que seja possível entender os efeitos 

do ambiente e da organização social na resposta a procedimentos de manejo ou situações 

cotidianas enfrentadas por esses animais. 

Evitar também o agravamento de lesões e feridas deve ser uma prática preconizada, 

envolver o animal em um pano pode auxiliar na movimentação suave com o animal (VELA, 

2018). A miopatia de captura, acidose e fibrilação ventricular são enfermidades associadas ao 

estresse. A Miopatia de captura é uma doença muscular de prognóstico reservado. A patogenia 

está relacionada com a alteração do pH, libertação de mioglobina e lactato. Os sinais clínicos 

incluem rigidez muscular, dificuldade de marcha, dor intensa, paresia, acidose metabólica, 

depressão, oligúria e morte (ACCO et al., 1999; ORSINI e BONDAN, 2014). 

Acidose ocorre em casos em que há excesso de esforço muscular durante uma 

contenção, o que leva a um grande consumo de glicose e produção de ácido lático. Os sinais 

clínicos incluem taquipneia, tremores, convulsões, coma e morte. Fibrilação ventricular ocorre 

por libertação de catecolaminas durante a reação de alarme do stresse, o que associado a acidose 

(ORSINI e BONDAN, 2014). 

Estudo realizado por Vila (2015) visando amenizar estresse com midazolam foi testada 

em duas espécies de aves silvestres. Nas araras, o midazolam atenuou a acidose metabólica 

derivada da contenção, apresentando efeito na redução do estresse, mostrando-se uma 

alternativa segura e efetiva. A resposta ao midazolam nas emas variou em função do indivíduo, 

sem efeito consistente na redução do estresse. 

É possível ajudar uma ave ferida independente do porte, tendo conhecimento do manejo 

adequado dos primeiros socorros. A contenção de um animal selvagem é um procedimento que 

pressupõe um planejamento e propósito adequados, devido aos riscos associados (para todos os 

intervenientes) e ao estresse que causa ao animal.  

Os primeiros cuidados devem ser dispensados para retirar a ave do risco iminente, por 

exemplo, em situações de hemorragia uma hemostasia deverá ser rapidamente providenciada. 

Em casos de hipotermia, o animal deverá ser colocado em local com aquecimento para a 

estabilização. No caso de fraturas expostas, a cirurgia é a mais indicada. Fraturas não expostas 



 

 

podem ser tratadas com imobilização adequada. O controle da dor com analgésicos é essencial 

para que o animal fique em bem-estar e possam se alimentar e se recuperar. Fraturas de bico 

também são comuns e a possibilidade de implantação de prótese é uma realidade. Normalmente, 

os animais se adaptam e convivem normalmente com a prótese. 

O acolhimento do animal deve ser realizado em local calmo, livre da presença de 

animais domésticos como cães e gatos. Para que as aves possam empoleirar, atenção deverá ser 

dispensada ao calibre do poleiro para que seja compatível com o tamanho da ave. O poleiro 

deverá ser higienizável, bem como todos os recipientes de alimentação para se evitar o contato 

das aves com patógenos. 

Cuidados com alimentação deverá considerar o animal em tratamento, que precisa de 

uma disposição adequada dos nutrientes e o animal pós-tratamento, em fase de reabilitação para 

soltura, nesses casos irá além da preocupação com balanceamento da dieta, devendo também 

ser considerado a oferta desses alimentos no ambiente natural. É também relevante a forma de 

disposição desses alimentos para que o animal seja estimulado a procurar ou a caçar o alimento, 

no caso de aves de rapina. Carpenter (2010) apresenta que alimentação pode ser com papinhas 

comerciais balanceadas e adequadas às necessidades nutricionais no primeiro estágio de vida 

(Figura 1). A papinha é oferecida de forma menos concentrada, utilizando sempre água fervida 

e utensílio higienizado.  

A quantidade e a frequência dependem da espécie e da fase do desenvolvimento, quanto 

mais jovem, maior a frequência, que varia de seis a oito vezes por dia. É interessante que o 

inglúvio esteja vazio antes da próxima refeição para evitar que alimento retido fermente. 

 

Figura 1. Alimentação de filhote de papagaio-campeiro (Amazona ochrocephala) com papa comercial específica 

de aves e própria para a idade. 



 

 

 

À medida que o psitacídeo for se desenvolvendo deverão ser acrescentadas frutas a papa 

comercial para a adaptação do paladar. Aos poucos as frutas serão oferecidas em pedaços para 

que a ave aprenda a se alimentar sozinha. Para aves que serão destinadas à soltura é desejável 

a menor interação possível com humanos. Quando estiverem cobertas por penas, devem ser 

colocadas em ambientes menos fechados para se adaptarem às intempéries. O local deve ser 

amplo para que as mesmas se exercitem para o voo. Quando a ave se apresentar independente 

e após a realização de exames para a avaliação das condições sanitárias, a ave estará em 

condições de soltura (HALL, 2005). 

Os exames clínicos e laboratoriais são peça chave para que a ave seja reintroduzida. 

Após o restabelecimento adequado dessas e antes da realização soltura uma série de exames 

deve ser realizada para garantir que o animal não esteja albergando e eliminando agentes 

patogênicos, pois os mesmos poderiam ser disseminados no ambiente natural, colocando em 

risco milhares de indivíduos suscetíveis. 

A reabilitação de animais para a soltura depende de profissionais capacitados, de 

ambiente adequado ao treinamento e da realização dos exames para a pesquisa de agentes 

patogênicos. Quanto menor o tempo entre a captação do animal, o tratamento adequado e a 

soltura, menor os impactos negativos em relação à humanização dos animais recebidos. Em 

alguns casos será necessário técnicas alternativas e diferenciadas para proporcionar aos animais 

condições para se manterem na natureza ou até mesmo no próprio centro de reabilitação, a 

exemplo das próteses 3D ou as artesanais (Figura 2). 

 

 



 

 

Figura 2. Confecção de molde para futura produção de prótese em araçari-castanho (Pteroglossus castanotis) para 

auxílio na alimentação natural dessa ave. 

 

CONCLUSÃO 

 

É crescente a demanda pelo atendimento de aves silvestres, sendo assim é necessário 

que o profissional esteja devidamente habilitado para a realização de todos os procedimentos 

necessários para garantir o bem-estar do animal e sua volta ao ambiente natural. Conhecer o 

comportamento das aves visando amenizar o estresse e ampliar a taxa de sobrevivência requer 

cuidados, tanto na captura, manejo e reabilitação ao seu habitat natural, resultando no bem-estar 

animal e na sustentabilidade da fauna e do ecossistema. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACCO, A; PACHALY, JR; BACILA, M. Síndrome do Estresse em Animais- Revisão. Arq. 

Cien. Vet. Zool., 1999. 2(1): pp. 71-76. 

 

ARAGUAIA, M. "Aves do Cerrado"; Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aves-cerrado.htm>. Acesso em: <24 de setembro de 

2018>. 

 

BEZERRA, D. M. M.; ARAUJO H. F. P.; ALVES R. R. N.; Captura de aves silvestres no 

semiárido brasileiro: técnicas cinegéticas e implicações para conservação. Tropical 

Conservation Science Vol.5. 2012 

 

BUTLER, R. A. 2016. The top 10 most biodiverse countries. Disponível em 

<http://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/>. Acesso em:  

<23/09/2018>. 

 

CARPENTER, J.W. Formulário de animais exóticos. 3 ed. São Paulo: Medvet, 2010. 578 p. 

 

DEVELEY, P. F. 2004. Guia de campo AVES da grande São Paulo = Birds of greater São 

Paulo: field guide. São Paulo, Aves e Fotos Editora. 

 

DINIZ, A. M. A.; SANTOS, R. O. O vertiginoso crescimento populacional de Roraima e seus 

impactos socioambientais. Caderno de Geografia. v. 15, n. 25, p. 23-44, 2005. 

 

FARIAS, R. E. S. Levantamento dos animais silvestres depositados no Mantenedor de Fauna 

Silvestre do 7º BIS (Batalhão de Infantaria de Selva) e sua história: uma amostra do tráfico de 

animais silvestres no estado de Roraima. Diálogos & Ciência. v. 33, p. 1-6, 2013 

 



 

 

FUNCATE. Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais. Uso e cobertura da terra 

na Floresta Amazônica: Subprojeto 106/2004 PROBIO (Projeto de Conservação e Utilização 

Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira). Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

do Ministério de Meio Ambiente, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, Fundo para o Meio Ambiente Global e Banco Mundial, Brasília, DF. p. 93, 

2006. 

 

GBIF.org. Global Biodiversity Information Facility. 2017. GBIF Home Page. Disponível em 

<http://gbif.org> acesso em: <20/09/2018>. 

 

HALL, E. (2005) Release considerations for rehabilitated wildlife. National Wildlife 

Rehabilitation Conference 2005, 1- 12. 

 

 

JUNIOR. H. O que fazer ao encontrar uma ave caída. Disponível em 

<http://www.revistauru.com/o-que-fazer-ao-encontrar-uma-ave-caida/>. Acesso em: 

<24/09/2018>. 

 

QUEIROZ C. M. et al.; Resposta endócrina à contenção física e isolamento em Papagaios-

verdadeiros. Pesq. Vet. Bras. 36(Supl.1):41-45, junho 2016 

 

 

MMA/SBF. Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Avaliação 

e identificação de áreas e ações prioritárias para a Conservação, utilização sustentável e 

repartição dos benefícios da Biodiversidade nos biomas brasileiros. MMA/SBF, Brasília, DF. 

p. 404, 2002. 

 

MUNHOZ, LS; CAETANO, CF et. al. Miopatia por captura em Ema (Rhea americana) no sul 

do Rio Grande do Sul. XVI Congresso de Iniciação Científica da UFPel, 2007 

 

 

OLIVEIRA, A. P. L. O; MORI, J; SIQUEIRA, J. B; et al. Penectomia total em Jabuti-piranga 

(Chelonoidis carbonarius) criado em cativeiro. In: XXVII Congresso Brasileiro de Zootecnia 

ZOOTEC 2017, Santos, São Paulo. Resumos. Maio de 2017. Disponível em: 

<http://abz.org.br/trabalhos/penectomia-total-em-jabuti-pirangachelonoidis-arbonariuscriado-

em-cativeiro/> acesso em: <29/09/218>. 

 

ORSINI, H.; BONDAN, E. F. Fisiopatologia do estresse. In: CUBAS, Z. S.; SILVA, J.C.R.; 

CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de Animais Selvagens. 2 eds., São Paulo: Roca, p. 35-45, 2014 

 

SANTOS, T. C. C.; CÂMARA, J. B. D. GeoBrasil 2002: perspectivas do meio ambiente no 

Brasil - o estado da biodiversidade. Edições IBAMA, Brasília, DF. p. 447, 2002. 

 



 

 

SICK, H. (1997). Ornitologia brasileira 2 eds. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira. 

862 páginas. ISBN 9788520908167 

 

VELA. J. D. S.; Ave ferida: Primeiros socorros. Disponível em 

<https://meusanimais.com.br/ave-ferida-primeiros-socorros/> acesso em: <25/09/2018>. 

 

VILA L.G. Midazolam no estresse por contenção em aves silvestres. Dissertação, Escola de 

Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, Goiânia. 

2015. 


