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RESUMO  

 

O presente relatório final de estágio é o reflexo do trabalho desenvolvido ao longo de 

dezasseis semanas de estágio curricular, realizado no âmbito da conclusão do curso de 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, na área de Medicina e Cirurgia de Animais 

Exóticos, no Centro Veterinário de Exóticos do Porto. A escolha desta área para a realização do 

estágio prendeu-se com o gosto pessoal e subsequente vontade e necessidade de ampliar os 

conhecimentos desta vertente da medicina veterinária. 

A primeira parte deste relatório aborda o picacismo psicogénico, uma das patologias 

comportamentais em aves psitacídeas mais importantes na práctica clínica. Inicia-se com uma 

breve referência aos aspectos biológicos e comportamentais destas aves, salientando as 

consequências de manter estes animais em cativeiro, seguindo-se então uma descrição sumária 

desta patologia e de que forma é que o enriquecimento ambiental pode contribuir para o seu 

controlo e tratamento, bem como prevenir o seu aparecimento.  

Na segunda parte é feita uma descrição sucinta do conjunto de actividades realizadas ao 

longo do período de estágio e, ainda, uma exposição de um exemplo de um caso clínico alusivo 

ao tema explorado na primeira parte deste relatório. 
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CK - Creatina quinase 
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Fig. - Figura 
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IM - Via Intra-muscular 

ISRS - Inibidores Selectivos de Recaptação da Serotonina 

IV - Via Intra-venosa 
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PBFD - Psittacine Beak and Feather Disease 

PO - Via Oral 

q - A cada 

QID - A cada 6 horas 

SID - A cada 24 horas 

TID - A cada 3 horas 

UI - Unidades Internacionais 
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PARTE I - PICACISMO PSICOGÉNICO EM PSITACÍDEOS E A IMPORTÂNCIA DO 

ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL NA SUA PREVENÇÃO, CONTROLO E 

TRATAMENTO 

1. Introdução 

As aves estão entre os animais de companhia com maior popularidade, particularmente 

os psitacídeos, sendo considerados companheiros apelativos devido ao seu comportamento 

social complexo, plumagem exótica e capacidade vocal para a imitação. No seu habitat natural, 

os psitacídeos são aves bastante sociáveis, vivendo em grandes bandos com interações 

intraespecíficas complexas (Seibert & Sung, 2010). 

Devido à popularidade em manter estas aves como animais de estimação, a 

compreensão dos seus comportamentos naturais e padrões sociais tem implicações para a 

prevenção e tratamento de vários comportamentos indesejáveis, que podem surgir quando 

mantidas em cativeiro (Seibert, 2006a). Entender a perspectiva da ave é fundamental para ajudar 

os proprietários a proporcionar aos seus animais de estimação um ambiente mais apropriado. 

Tal como qualquer outro animal, estas aves são susceptíveis a uma variedade de transtornos 

comportamentais e psicológicos. (Welle, 2005). Comportamentos anormais indicativos de 

stresse ou ansiedade, tédio e solidão podem ocorrer, incluindo o arrancamento de penas e auto-

mutilação, gritos, agressividade, e ainda fobias (Seibert, 2006a). 

As relações espaciais e sociais têm, portanto, implicações importantes para o maneio das 

aves psitacídeas (Seibert, 2006a) e é aqui que o enriquecimento ambiental desempenha o seu 

papel, sendo a chave para uma manutenção equilibrada destes dois factores, permitindo que a 

ave satisfaça as suas necessidades e manifeste o seu potencial, ao longo do seu crescimento e 

desenvolvimento cognitivo e prevenindo assim o surgimento dos problemas comportamentais 

tão indesejados pelos seus proprietários (Evans, 2001). 

 

2. A Ordem Psittaciformes: aspectos biológicos e comportamentais 

A ordem Psittaciformes, uma das mais distintivas e maiores entre as 28 ordens de aves 

existentes (Homberger, 2006), inclui mais de 350 espécies de aves (Seibert & Sung, 2010), 

concentradas nos continentes e ilhas do hemisfério sul, com apenas algumas expansões 

limitadas às regiões norte adjacentes. Ao contrário do senso comum, os Psittaciformes não se 

restringem às regiões tropicais, já que várias espécies habitam nas zonas mais frias da China, 

Nova Zelândia, Nova Guiné, Tasmânia e América do Sul (Homberger, 2006). Contudo, tem-se 

verificado uma perda progressiva da incrível diversidade de espécies de Psittaciformes no seu 

ambiente natural, devido à rápida e crescente diminuição dos seus habitats naturais, impedindo 

que as populações destas aves se possam expandir, e é também inegável que a maior ameaça 
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às populações naturais é a captura de indivíduos para a avicultura e mercado de animais de 

estimação (Homberger, 2006). 

A ordem Psittaciformes divide-se em 3 famílias, sendo elas a Loriidae, que compreende 

os loris e os loriquitos; a Cacatuidae onde se inserem as catatuas e caturras; e a família 

Psittacidae, que diz respeito aos papagaios e periquitos (Guedes et al, 2001; Lamberski, 2003). 

As aves pertencentes a esta ordem são comummente designadas por psitacídeos. 

A maioria dos psitacídeos são aves de média envergadura e muitas delas têm grande 

longevidade (Kelly, 2014). São aves diurnas, com plumagem geralmente colorida e facilmente 

reconhecidas pelos seus bicos e patas característicos (Lamberski, 2003). Apresentam um bico 

curvo, em que a ponta da maxila se projecta além da mandíbula e uma língua grossa e 

musculada. Possuem pés zigodáctilos, em que o segundo e o terceiro dedo estão projectados 

cranialmente e o primeiro e quarto caudalmente, conferindo-lhes grande estabilidade para 

escalar troncos de árvores, pendurarem-se e manipularem alimentos, tais como frutas e 

sementes (Seibert & Sung, 2010). Outras características incluem um cérebro bem desenvolvido, 

com capacidades cognitivas semelhantes às dos primatas, sendo aves curiosas e com grande 

capacidade de aprendizagem (Kelly, 2014). Possuem mecanismos de alimentação versáteis e 

grande adaptabilidade face a variações ambientais (Homberger, 2006). 

Na natureza, os psitacídeos despendem a maior parte do seu tempo em actividades tais 

como a procura pelo alimento, o cuidar das penas e a interacção com os seus parceiros (Tabela 

1, Anexo I). Apresentam vocalizações distintivas e têm um comportamento social complexo, 

vivendo em grandes bandos com interações intraespecíficas, que incluem uma organização 

hierárquica e a ligação a um mesmo par de acasalamento para toda a vida (Seibert & Sung, 

2010). As aves desta Ordem escolhem os seus ninhos em locais bem escondidos e inacessíveis, 

tais como cavidades de árvores (Homberger, 2006). Possuem ovos de casca branca e são aves 

nidícolas, isto é, as crias eclodem do ovo e mantêm-se no ninho ainda durante um período 

relativamente longo (Guedes et al, 2001; Harcourt-Brown, 2000). 

Os psitacídeos são as aves mais comummente mantidas em cativeiro a nível mundial 

(Lightfoot & Nacewicz, 2006) e, de entre estes a família Psittacidae, a que vulgarmente 

chamamos de papagaios, são as aves mais atractivas para o homem que, em grande parte, as 

mantém como animais de estimação (Guedes et al, 2001). 

 

3. O Cativeiro e as Consequências da Inactividade 

A maioria das aves mantidas em cativeiro passa a vida inteira confinada a instalações 

projectadas pelo homem. Embora isto seja óbvio, é importante reconhecer que as exigências das 

aves e dos seres humanos são diferentes e, portanto, é inevitável que surjam conflitos de 
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interesse, no que diz respeito ao alojamento e cuidados de maneio. Infelizmente, em algumas 

situações, requisitos como o baixo custo, facilidade de limpeza e de observação, têm prioridade 

sobre as exigências das aves. 

A criação de aves psitacídeas em cativeiro ou a sua captura do meio selvagem tem 

influência ao nível do comportamento e no aparecimento de problemas a este nível. Assim sendo, 

é fundamental proporcionar-lhes todo um conjunto de condições que lhes permitam expressar 

uma gama de comportamentos típicos da sua espécie em situações normais (desejáveis), 

incluindo o exercício e uma interação social apropriada, e que os protejam de factores que 

possam levar ao sofrimento físico ou mental. 

 Um maneio inadequado pode resultar em má condição física e até mesmo doença, e tem 

ainda o potencial para induzir problemas como o tédio, a frustração e o stresse social (Hawkins, 

2010). A ausência de estímulos num ambiente cativo seguro, limpo e estável é normalmente a 

principal causa para o aparecimento de problemas comportamentais. Na verdade, estes 

problemas são tipicamente comportamentos normais que se manifestam de forma exagerada 

e/ou alterada (Lightfoot & Nacewicz, 2006; Rubinstein & Lightfoot, 2014). 

 Neste tipo de ambiente cativo, as aves têm as suas necessidades básicas garantidas. Em 

cativeiro assistimos à supressão da procura de alimento, já que este está sempre disponível e 

em vez das 6 a 18 horas diárias, a alimentação ocupa apenas 15 a 20 minutos do seu dia. Não 

há necessidade de estar alerta a eventuais predadores, encontrar abrigo, atrair e manter um 

companheiro e localizar áreas de nidificação. Para além disto, é importante realçar que o 

desenvolvimento emocional e social destas aves é indubitavelmente afectado pela falta de 

interacções intraespecíficas, devido ao facto de não viverem em bando e passarem toda a sua 

vida resignadas a um ambiente de solidão e isolamento (Meehan & Mench, 2006). Não têm, 

portanto, os estímulos mentais nem físicos apropriados que ocorreriam naturalmente em 

ambiente selvagem, havendo um desequilíbrio entre os três componentes básicos que 

naturalmente ocupariam o dia-a-dia destas aves: a procura de alimento, a interacção social e o 

cuidado e manutenção da plumagem. Desta forma, não é de estranhar que comportamentos 

remanescentes, tais como o preening (acto de limpar e cuidar das penas), por exemplo, possam 

então assumir um papel dominante e tornarem-se anormalmente exagerados, fazendo com que 

a ave comece a arrancar as suas próprias penas (Lightfoot & Nacewicz, 2006). Gritos excessivos, 

agressividade, arrancamento de penas e auto-mutilação, medos e fobias, comportamentos 

sexuais inapropriados, são transtornos comportamentais que se têm manifestado numa grande 

percentagem da população actual de psitacídeos mantidos como animais de estimação (Kelly, 

2014).  

 A utilização de fármacos psicotrópicos e a implementação de programas de 

enriquecimento ambiental são as estratégias que têm sido utilizadas numa tentativa de controlar 
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e tratar a ocorrência destes comportamentos indesejáveis consequentes do cativeiro (Telles et 

al, 2015).  

 

4. Patologias Comportamentais: contextualização do picacismo 

Dentro das patologias comportamentais o picacismo (termo que nas aves refere-se ao 

acto de bicar, destruir e arrancar penas) assume maior destaque, não só pela sua complexidade, 

mas também pela elevada frequência com que se apresenta na clínica de aves psitacídeas 

(Seibert & Sung, 2010; Welle, 2005). 

Queixas envolvendo a perda ou o dano de penas são comuns, já que os proprietários 

destas aves preocupam-se com a aparência dos seus animais, valorizando o estado das penas, 

querendo que estas estejam perfeitas. Além disso, anormalidades tegumentares são 

reconhecidas mais cedo do que outros sinais de doença como, por exemplo, perda de peso ou 

distensão abdominal. No entanto, estas alterações não devem ser confundidas pelos 

proprietários com o comportamento normal de preening ou o processo natural de mudança de 

penas (Nett & Tully, 2003). 

Tal como a procura de alimento, o cuidar das penas também ocupa a maior parte do 

tempo de uma ave selvagem. O preening é um comportamento natural das aves, que consiste 

na limpeza e manutenção das penas usando o bico, e que pode ser realizado individualmente 

ou entre pássaros do mesmo bando para proporcionar conforto e reforçar os laços sociais 

(Seibert & Sung, 2010; Warren, 2016). Por vezes, este comportamento pode tornar-se 

exagerado, aumentando a frequência, a duração e a intensidade com que é realizado, resultando 

em destruição e arrancamento excessivo das penas, até que haja remoção completa das 

mesmas (Kubiak, 2015). Para além de causar imperfeição estética, o picacismo pode resultar 

em sérios problemas de saúde, que incluem infecções de pele e dos folículos das penas, feridas 

profundas e ulcerações cutâneas (Nett & Tully, 2003). 

 O diagnóstico e tratamento deste tipo de problema constituem um dos mais comuns e 

difíceis desafios para os clínicos. O picacismo é um quadro clínico complicado, multifactorial e 

frustrante, que deve ser considerado uma apresentação clínica da doença e não um diagnóstico. 

A etiologia subjacente e os factores de risco associados podem incluir causas médicas, 

ambientais, nutricionais e psicológicas (picacismo psicogénico), pelo que, antes diagnosticar o 

problema como sendo um distúrbio comportamental, as causas médicas de perda de penas 

devem ser excluídas através de um trabalho médico completo. Assim sendo, uma boa anamnese 

e exame físico, bem como a realização de exames complementares de diagnóstico, são 

essenciais numa abordagem a uma ave com picacismo (Kubiak, 2015; Rubinstein & Lightfoot, 

2014). 
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 É importante ter em conta que a resolução do picacismo é um trabalho de paciência e 

que por vezes tarda na obtenção de resultados satisfatórios, já que um tratamento bem-sucedido 

é difícil de conseguir, uma vez que não é possível, na maioria das vezes, identificar a causa 

subjacente que está na origem do problema (Samanta & Bandyopadhyay, 2017). 

 

4.1. Definição e Apresentação Clínica 

 O termo picacismo caracteriza-se pelo arrancamento ou destruição de penas e/ou auto-

mutilação da pele pela própria ave (Nett & Tully, 2003). Para além das consequências estéticas, 

o picacismo pode resultar em desenvolvimento anormal das penas, provocar dano folicular, 

desconforto e perda do isolamento térmico proporcionado pela plumagem. Em casos severos e 

compulsivos, pode haver auto-mutilação, com lesão considerável dos tecidos cutâneos, 

provocando hemorragia, infecções secundárias, e penetração de cavidades corporais, podendo 

mesmo culminar com a morte do animal (Seibert & Sung, 2010; Telles et al, 2015). 

 É observado em diferentes espécies de aves, mas os psitacídeos parecem ser 

especialmente predispostos a desenvolverem este problema (Nett & Tully, 2003), com uma 

prevalência em torno de 10% a acometer a família Psittacidae e, mais especificamente, 39.4% 

dos papagaios-cinzento Africano (Psittacus erithacus) e 43.4% das catatuas (Samanta & 

Bandyopadhyay, 2017). 

 O arrancamento e dano das penas ocorre geralmente nas regiões facilmente acessíveis 

do pescoço, tórax, flanco, parte interna das coxas e asas, enquanto que as penas da cabeça da 

ave permanecem intactas (Fig. 1, Anexo I) (Nett & Tully, 2003), excepto quando existe picacismo 

redireccionado por parte de um companheiro de gaiola (Kubiak, 2015). 

 

4.2. Etiologia e Diagnóstico 

 O picacismo não se trata de uma patologia específica. Na maioria dos casos, resulta de 

processos patológicos subjacentes, más condições de maneio e nutricionais ou de um transtorno 

comportamental, com factores psicológicos associados (Perry et al, 2016). Todas estas podem 

estar presentes, em isolado ou em combinação, pelo que uma avaliação completa de todas as 

possíveis influências e do estado de saúde da ave em geral é essencial para tentar identificar 

quais as causas que estão na origem do problema. Assim sendo, determinar a sua etiologia 

exacta pode revelar-se um processo difícil, já que pode ter origem multifactorial e muitos casos 

permanecem mesmo por diagnosticar (Kubiak, 2015; Nett & Tully, 2003; Samanta & 

Bandyopadhyay, 2017). 

 Uma variedade de diagnósticos diferenciais ou factores de risco devem ser investigados 

inicialmente, numa primeira abordagem a uma ave sem penas (Kubiak, 2015; Martínez et al, 
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2006; Nett & Tully, 2003; Rubinstein & Lightfoot, 2014; Samanta & Bandyopadhyay, 2017; Seibert 

& Sung, 2010): 

 Dermatite (pouco frequente, pode ser alérgica, parasitária, bacteriana, fúngica ou de 

contacto); 

 Patologia reprodutiva (retenção de ovo, quistos ováricos, neoplasia); 

 Alterações endócrinas (hipotiroidismo); 

 Doença cardiovascular (aterosclerose, cardiomiopatia); 

 Dor ortopédica, incluindo hiperparatiroidismo nutricional secundário;  

 Inflamação interna ou dor (mais comummente devido a hepatite, patologia renal, 

enterite ou aerossaculite); 

 Doenças virais (doença do bico e das penas dos psitacídeos - PBFD [circovírus], 

poliomavirose [poliomavírus]); 

 Parasitas, principalmente Giárdia; 

 Neuropatias (intoxicação por metais pesados, clamidiose, síndrome da dilatação 

proventricular, compressão do nervo ciático devido a doença renal ou reproductiva);  

 Défices nutricionais (hipovitaminose A, obesidade, hipocalcemia, deficiências em 

aminoácidos e minerais);  

 Causas genéticas (deformações das penas);  

 Toxicoses (ingestão crónica de zinco e aflotoxinas); 

 Aumento do comportamento de preening devido a contaminação das penas por 

aerossóis, fumos, ambientes excessivamente húmidos; 

 Trauma das penas (por companheiros de gaiola, jaula inadequada, captura ou 

manipulação); 

 Corte inadequado das penas de voo, provocando irritação local, o que instiga a ave a 

bicar as penas; 

 Deficiente maneio ambiental: baixa humidade, privação da luz solar, falta de ventilação, 

ausência de normal ciclo dia/noite, ausência dos banhos, descanso inadequado. 

 O primeiro passo deverá ser, então, a recolha de uma história clínica meticulosa, que, 

embora morosa, é crucial para o processo de diagnóstico. Assim, é importante criar um grupo de 

questões específicas relativas ao problema em questão, o picacismo (Seibert, 2006b): 

 Saber se é a primeira vez (se não for, o proprietário deve relatar quando e como ocorreu, 

o padrão das lesões, o tratamento e a evolução); 

 Saber quando terá tido início e há quanto tempo se prolonga o picacismo; 

 Saber quais as penas mais afectadas e a progressão dos sinais; 
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 Saber o modo como a ave exerce o picacismo, se arranca as penas, se as macera de um 

modo mais ou menos agressivo e, ainda, se também dirige este comportamento aos 

dedos dos membros posteriores; 

 Saber se o proprietário observa a ave coçar-se ou esfregar-se na própria gaiola ou nos 

poleiros; 

 Saber qual é a altura do dia em que o picacismo é mais intenso, se o proprietário está ou 

não presente, e quando presente qual é a sua resposta; identificar também se a ave 

interrompe outro comportamento ou actividade para manifestar o picacismo; 

 Questionar sobre as condições em que a ave foi criada, se pelos progenitores, se criada 

à mão, pelo homem; 

 Pedir ao proprietário para descrever se há algum padrão sazonal visível; 

 Questionar sobre possíveis proprietários anteriores, experiências adversas passadas. 

   Segue-se então um exame físico completo. Deve avaliar-se o estado da pele, bem como 

a cor e qualidade da plumagem, e a condição das penas: cor, flexibilidade, estado de 

crescimento, zonas de trauma, presença de parasitas, sinais de distrofias, sinais de um corte 

incorrecto das penas de voo, presença de penas de sangue (penas em crescimento) e a sua 

aparência (Nett & Tully, 2003; Rubinstein & Lightfoot, 2014). A distribuição das penas danificadas 

deve ser descrita pormenorizadamente (Kubiak, 2015). 

 Relativamente aos exames complementares de diagnóstico, estes devem incluir: um 

hemograma completo; perfil bioquímico: proteínas totais, albumina, globulina, AST, CK, ácido 

úrico, colesterol, cálcio (total e ionizado) e os ácidos biliares; radiografias de todo o corpo, que 

fazem parte da avaliação do estado geral de saúde da ave, realizando duas projecções, uma 

lateral e uma dorso-ventral; e citologia de fezes (Kubiak, 2015; Nett & Tully, 2003; Rubinstein & 

Lightfoot, 2014).  

Caso não se encontrem evidências de causas médicas para o picacismo, e depois de 

descartados possíveis factores ambientais envolvidos, factores psicológicos devem ser 

considerados (picacismo psicogénico) (Perry et al, 2016). Cerca de 80% dos casos de picacismo 

em aves psitacídeas mantidas em cativeiro têm origem psicogénica (Martínez et al, 2006). É 

importante lembrar que o picacismo psicogénico não é um diagnóstico por si só, mas sim o 

reflexo de um conjunto de problemas existentes ao nível do ambiente de cativeiro, razão pela 

qual a maioria dos protocolos terapêuticos utilizados têm uma baixa taxa de sucesso (Rubinstein 

& Lightfoot, 2014; Welle, 2005). Assim, possíveis causas para o surgimento do picacismo 

psicogénico incluem (Kubiak, 2015; Mancini, 2007a; Rubinstein & Lightfoot, 2014; Seibert & 

Sung, 2010): 
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 Tédio: falta de estimulação mental e interacção social (com outras aves ou 

humanos); 

 Ausência de oportunidades de procura de alimento; 

 Falta de exercício físico; 

 Medo e insegurança; 

 Tentativa de chamar a atenção do proprietário; 

 Confinamento e solidão;  

 Frustração reprodutiva; 

 Ansiedade ou stresse; 

 Transtornos emocionais: alterações de rotina da ave, ausência do dono, uma 

nova ave na gaiola, entre outros. 

 Uma história comportamental detalhada pode ajudar a detectar a causa psicológica 

responsável por desencadear o picacismo psicogénico (Tabela 2, Anexo I) (Nett & Tully, 2003). 

No entanto, uma vez iniciado, fazer com que a ave deixe de ter este comportamento anormal 

pode revelar-se um processo difícil (Mancini, 2007a). 

 Alguns veterinários e etologistas consideram o picacismo psicogénico, particularmente os 

casos crónicos, um transtorno comportamental estereotipado, semelhante aos transtornos 

obsessivo-compulsivos nos humanos, como é o caso da tricotilomania (acto de arrancar cabelos) 

(Kubiak, 2015; Perry et al, 2016; Rubinstein & Lightfoot, 2014; Seibert & Sung, 2010). Os 

comportamentos estereotipados e a auto-mutilação demonstraram causar o aumento da 

actividade ao nível dos receptores opióides. Suspeita-se que a libertação de opióides endógenos 

activa sistemas dopaminérgicos centrais, reforçando o comportamento estereotipado. 

Eventualmente, o comportamento torna-se gratificante por si só, mesmo quando o estímulo inicial 

que lhe deu origem é removido (Rubinstein & Lightfoot, 2014). Assim sendo, embora nos pareça 

doloroso, as aves encontram no acto de arrancar as suas penas, um estímulo calmante do ponto 

de vista emocional (Mancini, 2007a).  

O preening é um comportamento social e de limpeza, mas o auto-preening também é 

realizado em momentos de stresse por ser reconfortante para a ave, pelo que a intensificação 

deste comportamento pode ser o resultado de uma tentativa excessiva de conforto, associada 

ao stresse crónico. Isto é suportado por níveis elevados de corticosterona em casos de picacismo 

psicogénico (Kubiak, 2015). 

 Os comportamentos estereotipados definem-se como sendo comportamentos repetitivos, 

realizados fora de contexto e, portanto, sem um propósito óbvio. São, na maior parte das vezes, 

uma expressão anormal de comportamentos normais e observam-se em situações de conflito 

e/ou frustração. Estes comportamentos  anormais em nada contribuem para melhorar a situação 
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ambiental de que dependem, sendo simplesmente uma expressão desse mesmo ambiente. O 

facto do picacismo psicogénico ser apenas observado em psitacídeos cativos, e estar de certa 

forma relacionado com a condição de cativeiro, indicia falhas e limitações cruciais no ambiente 

destas aves (Rubinstein & Lightfoot, 2014). 

 Um estudo retrospectivo identificou vários factores de risco significativos para o 

aparecimento de picacismo psicogénico em psitacídeos mantidos em cativeiro: espécie 

(papagaio-cinzento Africano), género (feminino) e a falta de estímulos mentais. Predisposições 

de espécies adicionais foram relatadas com base em historiais clínicos e incluem espécies de 

conures, araras e catatuas (Seibert & Sung, 2010). 

 

4.3. Tratamento e Prevenção 

Se eventualmente uma causa médica for identificada, deve ser efectuada, sempre que 

possível, uma terapia específica, mas é importante alertar os proprietários para o facto de que 

os comportamentos estereotipados estabelecidos podem permanecer, mesmo após a resolução 

do problema de saúde que esteve na sua origem (Kubiak, 2015). 

Caso se verifique que se trata de um problema de natureza comportamental, esforços 

devem ser feitos no sentido de aliviar o stresse e o tédio das aves, pelo que estratégias de 

enriquecimento ambiental são recomendadas e devem sofrer uma atenção especial. O ambiente 

deverá sofrer alterações, por forma a tornar-se mais atractivo e estimulante, despertando a 

curiosidade da ave e fomentando a exploração (Samanta & Bandyopadhyay, 2017). Fornecer 

estímulos naturais pode reduzir o stresse e desvia a atenção da ave para as actividades normais. 

Incentivar o exercício, providenciar oportunidades de procura de alimento e permitir o contacto e 

a socialização com outras aves, são medidas essenciais para melhorar o bem-estar das aves 

em cativeiro e atenuar problemas comportamentais (Kubiak, 2015).  

 As sessões de treino e as terapias de modificação comportamental, visando remover a 

causa inicial e redireccionar a atenção da ave, de forma a promover comportamentos mais 

apropriados, são outras abordagens terapêuticas que podem ser gratificantes (Samanta & 

Bandyopadhyay, 2017; Welle, 2005). Além disso, um treino precoce com carácter preventivo, 

antecipando o problema, poderá ser uma opção extremamente benéfica. Esse treino deverá ser 

realizado em várias sessões, com o objectivo de proporcionar estimulação intelectual, melhorar 

a ligação entre ser humano e ave, através de interacções positivas, e providenciar aos 

proprietários uma ferramenta para direccionar a ave a dedicar-se a comportamentos positivos 

(Seibert, 2007a; Seibert, 2006b).  

 A restrição física através do uso de um colar Isabelino é outra medida que pode ser 

eventualmente considerada no controlo do picacismo psicogénico. Este actua como barreira 

física, impedindo a ave de arrancar as suas penas. No entanto, este tipo de estratégias devem 
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ser consideradas apenas nos casos em que haja auto-mutilação, de tal forma severa, que existe 

grande probabilidade de surgirem complicações secundárias, como o dano dos tecidos cutâneos, 

e não deverá ser usada como terapia única (Kubiak, 2015; Welle, 2005). É importante ter em 

conta que a restrição física nunca deve ser utilizada como uma solução a longo prazo, já que vai 

tornar a ave ainda mais ansiosa por ser incapaz de arrancar as suas penas, mas permitem adiar 

o problema, enquanto o médico veterinário procura perceber possíveis causas para o problema 

comportamental e encontrar uma solução mais conveniente (Kubiak, 2015; Rubinstein & 

Lightfoot, 2014). 

 No que diz respeito ao tratamento farmacológico, este não deverá ser utilizado como 

única ferramenta terapêutica num problema comportamental. A utilização de fármacos funciona 

como um adjuvante e o seu uso só faz sentido quando, conjuntamente, o restante tratamento é 

instaurado (Seibert, 2007b; Welle, 2005). Em casos graves de picacismo ou auto-mutilação, ou 

em casos em que o restante tratamento não está a ser eficaz, recorrer ao tratamento 

farmacológico justifica-se (Seibert & Sung, 2010). Os fármacos psicotrópicos devem ser usados 

com precaução, pela falta de informação sobre a sua toxicidade, dados farmacocinéticos, 

dosagens apropriadas e efeitos terapêuticos (Kubiak, 2015). Antes de iniciar o tratamento 

farmacológico é recomendado obter o consentimento prévio do proprietário da ave e não deverá 

ser iniciado sem que primeiro seja feita uma avaliação do estado de saúde do animal ou antes 

de serem identificadas e tratadas outras causas que estejam relacionadas com o aparecimento 

do problema (Kubiak, 2015; Seibert, 2006b). O uso de terapias hormonais também poderá estar 

indicado em alguns casos (Seibert & Sung, 2010). 

 Diversos agentes farmacológicos foram recomendados para utilização nos casos de 

transtornos comportamentais em aves (Tabela 3, Anexo I): 

 

 Inibidores Selectivos da Recaptação da Serotonina (ISRS)  

 Estes inibidores produzem um bloqueio altamente selectivo na recaptação da serotonina 

nos neurónios pré-sinápticos, aumentando a função serotonérgica (Samanta & Bandyopadhyay, 

2017; Seibert, 2006b; Seibert, 2007b), sem efeitos anticolinérgicos ou anti-histamínicos (Welle, 

2005). 

Não devem ser utilizados em conjunto com anti-depressivos tricíclicos (Seibert, 2007b; 

Seibert & Sung, 2010). O seu uso está indicado em casos de picacismo psicogénico (Seibert, 

2006b; Seibert, 2007b; Welle, 2005), em situações específicas de ansiedade ou fobia e 

desordens obsessivas compulsivas (Kubiak, 2015; Seibert & Sung, 2010). 

Exemplos deste grupo são a fluoxetina e a paroxetina. Estudos realizados utilizando a 

fluoxetina no tratamento do picacismo sugerem que os seus efeitos são pouco efectivos 

(Rubinstein & Lightfoot, 2014; Seibert, 2006b; Seibert, 2007b), e foram citados como efeitos 
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secundários espirros, ataxia e letargia (Seibert, 2007b; Seibert & Sung, 2010). Em humanos, a 

manifestação do efeito terapêutico da fluoxetina tarda várias semanas, pelo que o proprietário 

deverá estar preparado para um grande intervalo de tempo até que seja possível observar 

melhorias (Seibert & Sung, 2010). Alguns autores têm usado a paroxetina como fármaco de 

primeira escolha para o tratamento do picacismo psicogénico, sem se verificarem efeitos 

adversos ou com efeitos secundários mínimos (Seibert, 2007b). Geralmente, requer uma terapia 

de longa duração (Seibert & Sung, 2010). 

 

 Antidepressivos tricíclicos  

 Também são estimuladores da função serotonérgica por bloqueio selectivo na recaptação 

da serotonina nos neurónios pré-sinápticos, produzindo adicionalmente efeitos noradrenérgicos 

(sedativos), anticolinérgicos e anti-histamínicos (Kubiak, 2015; Samanta & Bandyopadhyay, 

2017; Seibert, 2006b; Seibert, 2007b; Seibert & Sung, 2010; Welle, 2005). 

 Não devem ser utilizados conjuntamente com agentes anti-psicóticos nem com ISRS 

(Seibert, 2007b, Seibert & Sung, 2010). O seu uso tem sido indicado para casos de picacismo 

psicogénico, em situações específicas de ansiedade/fobia, ansiedade por separação e possível 

evidência de prurido (Seibert, 2007b; Welle, 2005). A administração de clomipramina mostrou 

diminuir o picacismo psicogénico em 70% das aves tratadas (Seibert, 2007b). 

Os efeitos secundários incluem mucosas secas, obstipação, retenção urinária, potenciais 

arritmias e sonolência (Seibert, 2007b, Seibert & Sung, 2010; Welle, 2005), sendo aconselhada 

a monitorização cardíaca por ECG, antes e durante o tratamento (Welle, 2005). 

 

 Benzodiazepinas 

As benzodiazepinas actuam como inibidoras da dopamina e potenciadoras do GABA, 

com alguns efeitos sedativos centrais (Kubiak, 2015; Samanta & Bandyopadhyay, 2017; Seibert, 

2006b; Seibert, 2007b; Welle, 2005). 

Produzem efeitos secundários que incluem relaxamento muscular, sedação, e podem 

reduzir a capacidade de aprendizagem comprometendo outras terapias (Kubiak, 2015; Welle, 

2005). 

As benzodiazepinas têm sido utilizadas para o alívio dos sintomas a curto prazo e para 

facilitar a aceitação de dispositivos de contenção (ex. colar Isabelino) (Kubiak, 2015; Seibert, 

2007b). É sugerido que o diazepam seja mais apropriado para suprimir um episódio agudo de 

auto-mutilação, do que para uma terapia crónica (Seibert, 2007b). 
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 Antagonistas dos Opióides 

Os antagonistas dos opióides bloqueiam a libertação endógena de opióides que ocorre 

durante episódios de stresse. Os opióides endógenos libertados podem induzir a analgesia e 

aparecimento de comportamentos estereotipados e compulsivos, por exemplo, o picacismo 

psicogénico (Kubiak, 2015; Rubinstein & Lightfoot, 2014; Seibert, 2007b). 

Podem ser utilizados antagonistas puros ou substâncias com efeito misto, sendo que os 

opióides agonistas são úteis no caso de picacismo e auto-mutilação pelo seu efeito analgésico 

(Seibert & Sung, 2010). 

Podem surgir efeitos secundários como aumento da ansiedade e problemas 

gastrointestinais. A naltrexona (antagonista) está contra-indicada em animais com patologia 

hepática (Seibert, 2007b; Seibert & Sung, 2010) 

 

 Butirofenonas (Agente anti-psicótico) 

 As butirofenonas - haloperidol; decanoato de haloperidol - inibem os efeitos da dopamina 

por ocupação dos seus receptores (Kubiak, 2015; Rubinstein & Lightfoot, 2014; Seibert & Sung, 

2010).  

Apresentam uma acção menos efectiva na resolução do picacismo relativamente à auto-

mutilação, com excepção das catatuas, onde se verifica o inverso (Kubiak, 2015; Rubinstein & 

Lightfoot, 2014; Seibert & Sung, 2010; Welle, 2005). 

Os efeitos secundários incluem: depressão, diminuição do apetite, agitação, 

excitabilidade (Seibert, 2006b; Welle, 2005), sedação, inaptência, incoordenação e anorexia 

(Rubinstein & Lightfoot, 2014; Seibert, 2006b; Seibert & Sung, 2010). Algumas espécies, 

nomeadamente os papagaios-cinzento Africano, apresentaram desorientação durante o 

tratamento. Também foram descritos marcados efeitos extrapiramidais em araras canindé (Ara 

ararauna), previamente tratadas com ISRS, após a administração de haloperidol, pelo que a 

terapia combinada não é recomendada (Kubiak, 2015). 

 

 Terapia Hormonal 

 A terapia hormonal tem sido sugerida para o tratamento do picacismo de etiologia 

reprodutiva (Seibert & Sung, 2010). Deve ser considerada em adição à terapêutica de 

modificação comportamental e intervenção no maneio ambiental e nutricional (Seibert, 2007b). 

A Gonadotropina Coriónica humana (hCG) e o acetato de leuprorrelina são os fármacos 

actualmente mais utilizados (Seibert, 2007b; Seibert & Sung, 2010). 
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A hCG tem efeito moderado em fêmeas que apresentam picacismo e tem sido relatado 

que em machos se torna menos eficaz, à excepção do macho do género Ecletus (Lightfoot & 

Nacewicz, 2006; Seibert, 2006b). 

O acetato de leuprorrelina é um análogo sintético da hormona libertadora de 

gonadotropinas, que inibe a secreção de gonadotropinas e com a administração crónica suprime 

a esteroidogénese ovárica e testicular (Seibert, 2007b; Seibert & Sung, 2010). 

 

4.4. Prognóstico 

Sendo o picacismo uma desordem multifactorial tão complexa, uma resolução a curto-

prazo e eficaz deste problema é algo pouco provável (Kubiak, 2015). 

 O sucesso do tratamento irá depender de há quanto tempo a ave desenvolveu o problema 

e da severidade do mesmo, das causas envolvidas e da capacidade do proprietário para reduzir 

o stresse e a ansiedade no ambiente da ave, caso se verifique que se trata de um transtorno 

comportamental (Rubinstein & Lightfoot, 2014). 

 Quando o sucesso é alcançado, torna-se evidente uma atenuação gradual do picacismo, 

com diminuição da sua severidade e frequência com que ocorre, seguido da substituição lenta 

das penas danificadas ou perdidas. Cada plano de tratamento deve ser seguido no mínimo 

durante de 8 semanas. Ao proprietário, ou ao médico veterinário, pode ser sugerido o registo 

fotográfico para posterior comparação. De preferência, as fotografias devem ser tiradas 

regularmente para que o crescimento das penas possa ser avaliado de forma objectiva (Welle, 

2005). No entanto, mesmo que o problema comportamental seja resolvido, o dano folicular das 

penas pode ser irreversível, resultando na ausência permanente de penas ou formação de 

quistos (Rubinstein & Lightfoot, 2014). 

 Frequentemente, os proprietários têm expectativas irrealistas de uma resolução rápida do 

que parece ser um problema simples e, portanto, a educação e o apoio do proprietário é crucial 

no tratamento do picacismo (Kubiak, 2015). Os clientes devem ser advertidos para o facto de 

que muitas aves poderão nunca parar com este comportamento e que várias tentativas de 

tratamento serão necessárias até que se encontre uma solução eficaz (Welle 2005). 

 Nem todos os casos serão resolvidos, mas uma avaliação cuidadosa de potenciais 

factores desencadeantes, melhoria das condições ambientais e o tratamento das causas 

médicas subjacentes, podem levar à remissão gradual em alguns casos (Kubiak, 2015). 

 

5. A Importância do Enriquecimento Ambiental 

O picacismo psicogénico em psitacídeos é, na maioria das vezes, atribuído à falta de 

estímulos consequente do cativeiro, sendo definido por alguns autores como um comportamento 
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exploratório frustrado redireccionado pela ausência de materiais para explorar, pelo que pode 

ser controlado através da utilização de técnicas de enriquecimento ambiental (Martínez et al, 

2006; Meehan & Mench, 2002).  

 O conceito de enriquecimento ambiental evoluiu a partir do reconhecimento de que um 

ambiente de cativeiro, restritivo e estéril, prejudica o comportamento e o desenvolvimento 

fisiológico dos animais cativos, contribuindo negativamente para o seu bem-estar (Meehan & 

Mench, 2006). Assim sendo, o termo enriquecimento ambiental refere-se ao acto de providenciar 

aos animais mantidos em cativeiro uma variedade de estímulos ambientais, tendo em conta a 

biologia comportamental das espécies e as características do seu habitat natural (Rupley & 

Simone-Freilicher, 2015), com o objectivo de melhorar a qualidade de vida dos mesmos, 

aumentando a actividade física, estimulando os comportamentos naturais e prevenindo ou 

reduzindo o aparecimento de comportamentos estereotipados (Tarou & Bashaw, 2007). 

Ao melhorar a qualidade de vida no cativeiro, dando às aves a oportunidade de se 

exercitarem, socializarem, de se refugiarem e ocuparem o seu tempo, estas passam a realizar 

um maior número de comportamentos próprios da espécie (Kim et al, 2009; Watters, 2009), 

tornando-se animais menos ansiosos e com maior capacidade de aprendizagem, contribuindo 

para o seu bem-estar psicológico e fisiológico (Rupley & Simone-Freilicher, 2015). 

 Julga-se que os adultos das espécies de psitacídeos de maiores dimensões possuem 

um desenvolvimento emocional e intelectual de uma criança de 3 anos de idade, tendo a 

habilidade para reconhecer muitos indivíduos, entender os conceitos de forma, cor, material e 

tamanho e, ainda, compreender o significado de algumas palavras e padrões de fala. Em 

contrapartida, e à semelhança do que acontece também com as crianças desta idade, estas aves 

apresentam curtos períodos de atenção, com tendência para exibirem episódios de raiva quando 

sobrecarregadas (Evans, 2001), e podem aborrecer-se facilmente, manifestando-o de diversas 

formas, tais como arrancar penas, triturar papel, comer demais, gritar ou destruir objectos 

(Mancini, 2007b). Sendo animais altamente inteligentes, com elevada capacidade de 

memorização e grande longevidade, necessitam, portanto, de um ambiente estável e consistente 

(Luescher & Wilson, 2006).  

 Embora os psitacídeos mantidos como animais de estimação sejam iguais, em termos 

biológicos e comportamentais, aos seus congéneres selvagens, o ambiente típico de cativeiro 

ao qual estão confinados está muito longe de se assemelhar ao ambiente das aves psitacídeas 

que vivem na natureza. Como estas aves são animais ditos não domesticados, os proprietários 

devem tentar saber algo acerca da sua história natural, em particular da espécie que estão a 

adquirir, e conhecer os seus padrões de comportamento social. Tal facto é vital para a criação 

de um ambiente adequado que permitirá à ave integrar-se com sucesso num ambiente familiar 
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(Evans, 2001). Uma das mais importantes influências de um proprietário na saúde e bem-estar 

de uma ave é exercida na organização do seu ambiente (Tully, 2009). 

 É importante reconhecer que o ambiente selvagem não pode ser recriado em pleno 

dentro de uma gaiola e, tendo em conta esta limitação, o desafio para melhorar a qualidade de 

vida das aves em cativeiro passa por dois aspectos: primeiro, determinar que elementos 

ambientais são fundamentais para um normal desenvolvimento comportamental e segundo, 

desenvolver métodos práticos de introdução desses mesmos elementos no contexto do cativeiro 

(Meehan & Mench, 2006). A reprodução ou simulação de características relevantes do habitat 

natural destas espécies é crucial para encorajar a manifestação de uma ampla gama de 

comportamentos naturais apropriados (Hawkins, 2010). 

 Estudos levados a cabo pela Universidade da Califórnia, em colónias de papagaios da 

espécie Amazona amazonica, mostraram que melhorar três aspectos ambientais do cativeiro 

pode ter efeitos positivos significativos sobre o bem-estar destas aves. As melhorias 

implementadas foram a criação de oportunidades para procura de alimento, o aumento da 

complexidade física da gaiola e a possibilidade de contacto e interacção social. Os 

enriquecimentos de procura de alimento utilizados exigiram que os papagaios realizassem 

comportamentos tais como mastigar barreiras físicas, manobrar objetos através de furos ou abrir 

recipientes, para alcançarem os itens alimentares. Os enriquecimentos físicos proporcionaram 

locais de pouso variados, oportunidades de escalada ou baloiço, e objectos móveis que poderiam 

ser manipulados com o bico e/ou os patas. Ainda neste estudo, nos casos em que o 

enriquecimento social foi utilizado, alguns papagaios foram alojados em pares do mesmo sexo, 

da mesma idade, não relacionados, enquanto outros permaneceram alojados individualmente. 

Concluíram então que estas três formas de enriquecimento ambiental impediram e reverteram, 

com sucesso, o desenvolvimento de vários comportamentos anormais ou indesejáveis comuns 

nestas aves, nomeadamente o picacismo psicogénico, o medo, a agressividade para com os 

proprietários, os comportamentos estereotipados e os gritos, para além de terem contribuído 

para o bem-estar das aves envolvidas (Meehan & Mench, 2006). 

 Experiências realizadas com o objectivo de salientar a importância da existência de 

oportunidades de procura de alimento em papagaios-cinzento Africano mantidos em cativeiro, 

com picacismo psicogénico, mostraram que o arrancamento de penas e a procura de alimento 

estão inversamente relacionados; sugeriram que comedouros em forma de tubo, os quais teriam 

que ser manipulados pelos papagaios para que o alimento passasse através dos mesmos, são 

uma estratégia de tratamento eficaz em casos clínicos; e que a hipótese de procura de alimento 

redirecionada pode ser uma explicação para o arrancamento de penas em psitacídeos, já que 

estas aves em cativeiro geralmente recebem alimentos prontamente disponíveis e que são 
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consumidos rapidamente, enquanto que, na natureza, teriam que gastar até 6 horas procurando 

por eles (Lumeij & Hommers, 2008). 

 Outro estudo teve como objectivo comparar a eficácia do enriquecimento ambiental e 

da administração do fármaco haloperidol, no controlo do picacismo psicogénico em maritacas 

(Pionus maximiliani) mantidas em cativeiro. Os objectos utilizados como estratégias de 

enriquecimento ambiental do recinto foram: bananas penduradas, que estimularam as aves a 

remover a casca e a alcançar o fruto; tiras de couro tingidas e aromatizadas com corantes de 

diversas cores e essência de frutas; galhos de árvores com pequenas folhas permitiram que as 

aves removessem as mesmas com o bico e serviram também como poleiros alternativos e 

esconderijo; um disco de madeira com orifícios na sua periferia foi pendurado no recinto, estando 

estes mesmos orifícios preenchidos com frutas; castanhas com casca e partidas ao meio, bem 

como espigas de milho inteiras também foram disponibilizadas como forma alternativa de 

alimentação. Foram pendurados no tecto do viveiro recipientes coloridos de iogurte e caixas de 

papelão preenchidos com palha, na tentativa de estimular a utilização do bico, reduzindo assim 

o arrancamento de penas. Além disso, foi colocada uma tela sobre o comedouro, com o intuito 

de dificultar o acesso à ração e trabalhar as habilidades cognitivas das maritacas. Os resultados 

obtidos revelaram que a utilização do enriquecimento ambiental promoveu melhores condições 

de bem-estar animal e consequente melhoria dos aspectos comportamentais, proporcionando o 

crescimento de novas penas nas áreas afectadas, ao contrário das observações realizadas em 

maritacas tratadas com o haloperidol, as quais se mostraram mais inactivas, com menor 

capacidade de expressar comportamentos peculiares da própria espécie e o fármaco não 

promoveu melhorias do estado das penas (Telles et al, 2015). 

 Sendo que, na natureza, os psitacídeos exibem três comportamentos principais como: 

a procura de alimento, o cuidar das penas e a socialização, estratégias comuns de 

enriquecimento utilizadas envolvem mudar o tipo de alimentos ou os métodos através dos quais 

estes são fornecidos, fomentando a procura de alimento; alterar a conformação espacial da 

gaiola, através da colocação de objectos que funcionem como esconderijos ou sirvam de 

obstáculos para incentivar o exercício e que despertem a curiosidade das aves, promovendo a 

exploração e desviando a atenção da ave para comportamentos apropriados; e ainda 

proporcionar estimulação social através do aumento de interacções com humanos ou, 

preferencialmente, com outras aves semelhantes, já que o grande problema do cativeiro para os 

psitacídeos é o facto de mantermos estes animais extremamente sociáveis num ambiente isolado 

e sem qualquer contacto com um companheiro (Hawkins, 2010). 
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6. Medidas de Enriquecimento Ambiental 

 Tal como mencionado anteriormente as medidas de enriquecimento ambiental visam 

providenciar às aves oportunidades de ocuparem as horas do dia durante as quais permanecem 

activas, simulando hábitos e comportamentos normais, promovendo assim a saúde mental das 

mesmas. Procurar alimento, brincar e explorar são algumas das actividades que ajudam a passar 

o tempo e previnem o aborrecimento e o tédio. Isto é consigo estimulando a exploração e a 

interacção com o meio envolvente, através da colocação de novos objectos, brinquedos e 

poleiros; rearranjo espacial periódico das estruturas da gaiola; e alterar de forma intermitente os 

locais e a forma como o alimento é disponibilizado. É ainda fundamental ter em consideração as 

necessidades sociais destas aves (Tabela 4, Anexo I) (Rupley & Simone-Freilicher, 2015). Assim 

sendo, as medidas de enriquecimento aplicadas devem focar-se em três aspectos essenciais: 

 

6.1. A Procura de Alimento 

 Na natureza, as aves psitacídeas despendem uma quantidade considerável de tempo à 

procura de alimento. Por exemplo, as catatua-preto-brilhante (Calyptorhynchus lathami) passam 

88% do seu dia em busca de alimento e a alimentarem-se (Rupley & Simone-Freilicher, 2015). 

Por sua vez, as aves em cativeiro, frequentemente dispõem de poucas oportunidades para 

procurarem alimento, já que este é colocado, geralmente, em comedouros facilmente acessíveis, 

resultando em pouco exercício físico e mental para estes animais (Evans, 2001). Assim sendo, 

uma boa forma de ocupar o tempo destas aves consiste em estimular a procura de alimentos, 

para que estes não estejam permanentemente disponíveis numa taça, utilizando para isso 

combinações de brinquedos/alimentos. Para o efeito, pode-se (Evans, 2001; Kubiak, 2015; 

Rupley & Simone-Freilicher, 2015): 

 Interpor barreiras que a ave tenha de destruir ou contornar para aceder ao alimento 

(geralmente, em cartão ou madeira macia); 

 Esconder alimentos apetecíveis em brinquedos ocos ou em brinquedos de tipo 

puzzle (que obrigam a ave a encaixar algo ou a carregar num botão para obter o 

alimento); 

 Misturar objetos não comestíveis no comedouro, para que a ave tenha de procurar 

o alimento entre eles; 

 Fornecer grandes pedaços de fruta por descascar; 

 Espalhar alimento no fundo da gaiola, misturado com tiras de papel de jornal. 

 Devem ser fornecidos alimentos com diferentes cores, texturas, tamanhos e cheiros, 

tais como: laranjas inteiras ou em metades; côco fresco cortado ao meio; tomates fatiados; 

maracujás e romãs, pendurados em poleiros para encorajar o pássaro a retirar a polpa das frutas; 
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espigas de milho frescas com alguma casca; ervilhas em vagens; sementes de gramíneas (para 

pequenos psitacídeos); nozes inteiras (para espécies maiores); tapetes de relva não tratada 

(Evans, 2001; Rupley & Simone-Freilicher, 2015) 

 É ainda importante ter em conta que na natureza, os psitacídeos alimentam-se 

principalmente no início da manhã e novamente ao final da tarde. Desta forma, estes animais 

não devem ter suprimentos constantes de alimento na gaiola, pois isso pode resultar em tédio, 

falta de curiosidade natural e preferências de alimentação caprichosas (Evans, 2001) 

 

6.2. O Espaço e o Exercício 

 O comportamento exploratório é um componente importante da rotina diária normal de 

uma ave. O enriquecimento físico pode incluir brinquedos, baloiços, escadotes, variedades de 

poleiros e abrigos. Uma gaiola de dimensões adequadas e com uma localização apropriada, é 

também um factor fundamental para que a ave se sinta segura e se possa exercitar, promovendo 

a redução do stresse e tédio associados ao cativeiro, e que tanto contribuem para o aparecimento 

de transtornos comportamentais (Rupley & Simone-Freilicher, 2015). 

 

 A Gaiola 

 Os psitacídeos são presas no seu habitat natural e, devido à sua baixa posição na cadeia 

alimentar, a segurança é uma prioridade. O único lugar para um psitacídeo selvagem se sentir 

relativamente seguro é no seu ninho (cavidades de árvores). Em analogia para com o cenário 

doméstico, a gaiola deverá então representar um espaço similar, confinado e seguro. Para que 

tal seja possível, é importante ter em consideração alguns aspectos tais como a localização da 

gaiola, a sua forma e dimensões e ainda a existência de locais de abrigo dentro da mesma 

(Romagnano & Hadley, 2017). 

A presença de predadores em casa, nomeadamente outros animais domésticos, poderá 

ser uma causa de stresse crónico para a ave. Assim sendo, a gaiola deverá ser colocada longe 

de portas e entradas, numa posição que possibilite que a ave veja à distância quem se aproxima. 

Uma das faces da gaiola deverá ficar encostada a uma parede, para aumentar a sensação de 

segurança, e mantida à altura do peito ou ombro de um ser humano adulto, por forma a encorajar 

a interacção da ave com as pessoas da habitação. Também não deve ser colocada em frente a 

janelas, já que poderá ser causa de stresse o facto da ave não se conseguir proteger/evitar a luz 

solar directa (Evans, 2001; Kubiak, 2015; Luescher & Wilson, 2006; Mancini, 2007a). Outro 

aspecto importante a ter em conta é que, ao anoitecer, é aconselhável colocar a gaiola numa 

divisão calma para que a ave possa descansar, ficando afastada de luzes e ruídos. Regra geral, 

as aves precisam entre 10 a 12 horas de sono diário. Animais que que não durmam o suficiente 
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ficam ansiosos, stressados e desenvolvem comportamentos destrutivos (Romagnano & Hadley, 

2017). 

 A gaiola deverá ter uma forma apropriada. Preferencialmente o seu comprimento deverá 

ser maior do que a altura. Caso isto não se verifique, a ave poderá ficar a uma altura superior à 

dos humanos com os quais convive, fazendo com que eventuais problemas de dominância 

possam surgir (Evans, 2001). Além disso, gaiolas horizontais permitem à ave ter mais espaço 

para se movimentar, permitindo mesmo voar no caso de espécies mais pequenas. Possibilita 

ainda um maior espaço para a disposição de brinquedos e materiais, evitando que estes tenham 

que ser colocados no fundo da gaiola onde sofrem maior contaminação por dejectos. As gaiolas 

deverão ser rectangulares e não redondas, já que esta última conformação não permite criar um 

canto onde uma ave nervosa se possa esconder (Luescher & Wilson, 2006). As dimensões da 

gaiola devem ser adequadas ao tamanho da ave: ter espaço suficiente para permitir escalar, 

abrir e bater as asas e, no caso de uma arara, por exemplo, ser alta o suficiente para evitar que 

as penas da cauda se arrastem no fundo da gaiola. Assim sendo, as gaiolas devem ter, no 

mínimo, de largura e comprimento: 2 a 3 vezes a medida de envergadura das asas da ave em 

causa; e de altura: 3 vezes o comprimento da ave, desde a ponta da cabeça à ponta da cauda 

(Tabela 5, Anexo I) (Evans, 2001; Romagnano & Hadley, 2017).  

De entre as opções disponíveis, os proprietários podem optar por variedades de gaiolas 

que incluam poleiros e playgrounds no exterior, já que despender algum tempo fora da gaiola, 

possibilitando o voo, também é uma medida que permitirá à ave se exercitar (Romagnano & 

Hadley, 2017; Samanta & Bandyopadhyay, 2017). 

 O fornecimento de locais de abrigo no interior da gaiola é outra medida fundamental para 

a redução do stresse das aves. Os psitacídeos, sendo presas na Natureza, assustam-se 

facilmente com objectos, ruídos ou movimentos aparentemente inofensivos aos olhos dos seres 

humanos. Assim sendo, para que a ave se possa esconder quando não quer ser importunada, 

as caixas de madeira ou cartão, ou uma simples toalha pendurada num dos cantos da gaiola, 

constituem abrigos adequados para esta finalidade (Mancini, 2007a). Outro aspecto a ter em 

conta é de que a gaiola não deve estar sobrelotada com poleiros ou brinquedos (Evans, 2001). 

 

 Os Poleiros   

 A maioria das gaiolas compradas já vêm com poleiros incorporados que, na maioria 

das vezes, são feitos de plástico ou de madeira tratada. Embora estes possam ser fáceis de 

limpar, a sua superfície lisa e o diâmetro uniforme conduz a uma má condição das patas das 

aves. É preferível a utilização de ramos de árvores não tóxicas (Tabela 6, Anexo I), já que estes 

possuem uma consistência branda, sendo confortáveis e macios, têm um diâmetro variável, o 

que promove a circulação do sangue ao nível das patas e, para além disto, os psitacídeos podem-



 
 
 

20 
 

se entreter a mordiscar a casca ou a própria madeira dos ramos. Os poleiros naturais devem ser 

cuidadosamente limpos com um desinfectante aviário seguro antes da utilização. O número de 

poleiros irá depender do tamanho da gaiola, pelo que se deve evitar colocar demasiados já que 

isto irá reduzir o espaço disponível dentro da mesma. Devem ser colocados a diferentes alturas 

(tendo o cuidado de não colocar acima do nível do peito do proprietário), e mudados 

regularmente de posição dentro da gaiola (Evans, 2001; Romagnano & Hadley, 2017; Warren, 

2016).  

 

 Os Brinquedos 

 Os psitacídeos são aves que necessitam constantemente de um ambiente rico em 

estímulos, ajustado às suas capacidades cognitivas. Os brinquedos tendem a ser a forma mais 

comum à qual os proprietários recorrem para proporcionar uma boa fonte de entretenimento aos 

seus animais (Romagnano & Hadley, 2017). 

 Diariamente, estas aves precisam ter acesso a brinquedos interessantes, apropriados 

ao seu tamanho e personalidade, de forma a ocuparem as suas mentes e bicos, já que a energia 

que é despendida a brincar, é energia que uma ave aborrecida não irá canalizar para outros 

actos destrutivos (Mancini, 2007a; Warren, 2016). No entanto, como se tratam de aves 

extremamente inteligentes, aborrecem-se facilmente. Por esta razão, o ideal será dispor de um 

conjunto diversificado de brinquedos, que são oferecidos rotativamente, de semana a semana, 

numa sequência pouco rígida, devendo estes estar espalhados pela gaiola, de maneira incentivar 

as aves a utilizarem toda a área disponível na mesma. A cada momento, a ave deve dispor de 

um objecto pertencente a cada uma das seguintes categorias:  

1. Brinquedos para destruir com o bico;  

2. Objectos para trepar;  

3. Brinquedos para manipular com as patas;  

4. Dispositivos do tipo puzzle, com os quais a ave pode interagir.  

 Seja qual for o brinquedo disponibilizado à ave para ela se entreter, deve-se garantir que 

está isento de metais pesados (chumbo e zinco) e de outras substâncias tóxicas. (Evans, 2001).  

É importante ter em conta que muitas aves podem ficar inicialmente apreensivas em 

relação à adição de novos objectos na gaiola, precisando de algum tempo para se habituarem 

aos mesmos. Também se deve evitar cair no erro de sobrelotar a gaiola com vários brinquedos, 

já que reduzem o espaço disponível e impedem os animais de se movimentarem e brincarem 

livremente (Romagnano & Hadley, 2017). 

Os brinquedos encontram-se disponíveis em lojas de animais numa grande variedade de 

formas, tamanhos, cores e alguns também emitem sons. Devem ter tamanho e resistência 
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adequados à ave e serem retirados quando começam a ficar estragados, para não constituírem 

perigo para o animal (Mancini, 2007a; Romagnano & Hadley, 2017).  

Muitos brinquedos destinados a bebés são seguros e interessantes para os psitacídeos, 

mas têm de ser feitos de plástico suficientemente rijo para que a ave não os parta e corra o risco 

de se magoar ou de ingerir pequenos fragmentos, potencialmente muito perigosos (Mancini, 

2007a).  

Brinquedos criados a partir de objectos domésticos seguros (rolos de papel, caixas de 

cartão, por exemplo) são sempre uma boa escolha, já que ficam mais em conta e são facilmente 

substituíveis quando danificados. Além disso, podem ser feitos à medida das necessidades da 

ave, ajustando-se ao seu nível de actividade diário (Romagnano & Hadley, 2017). 

Assim, seguem-se alguns exemplos de brinquedos adequados que se podem fornecer 

(Evans, 2001; Luescher & Wilson, 2006; Seibert, 2007a): 

 Ramos de árvores de fruto, com casca e folhas (atenção, que não devem ser 

provenientes de árvores tratadas com pesticidas) (Tabela 6, Anexo I); 

 Copos de papel, rolos de papel higiénico, carrinhos de linha em madeira ou cartão 

(vazios);  

 Listas telefónicas, papel de jornal;  

 Pinhas;  

 Escadas e baloiços para aves;  

 Pequenas formas de madeira, coloridas com corantes vegetais (disponíveis nas 

lojas de animais);  

 Cordas em sisal, que devem ser suficientemente grossas para não se enrolarem 

nos membros da ave. 

 

6.3. A Interacção Social 

Sendo os psitacídeos aves que vivem em bando no seu habitat natural, não é de 

estranhar que a companhia e a socialização sejam componentes vitais no seu dia-a-dia. No caso 

das aves mantidas como animais de estimação, o companheirismo humano é a forma mais usual 

de satisfazer estas necessidades e, de facto, pode ser considerada essencial para um animal 

que viva sozinho em cativeiro. Embora não se possa equiparar à interacção social que ocorre 

entre estas aves em meio selvagem, dialogar e interagir com a ave contribui para o seu bem-

estar, pelo que os proprietários devem procurar despender mais tempo com o seu animal e dar-

lhe mais atenção (Evans, 2001; Kubiak, 2015).  

São aves que gostam de fazer parte da acção, pelo que devem ser mantidas na sala de 

estar ou num local onde possam estar incluídas nas atividades familiares, e não numa zona 

isolada da casa, que só é utilizada ocasionalmente (Mancini, 2007b). 
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Providenciar música ambiente, uma televisão ou rádio ligados, ou até vídeos dos 

proprietários a falarem com os seus animais, são estratégias que podem ser úteis durante as 

horas do dia em que a ave permanece sozinha em casa. Estas aves apreciam uma atmosfera 

barulhenta, semelhante ao que ocorre em meio selvagem, em que um ambiente calmo e 

silencioso apenas surge na sequência de um chamamento de alarme devido à presença de um 

predador. Assim sendo, um ambiente sereno, com ausência de sons e ruídos poderá ser um 

factor de stresse para a ave (Evans, 2001). 

No entanto, apesar destas medidas, estes animais preferem indubitavelmente a 

companhia de outros indivíduos semelhantes ou de outras espécies de aves, podendo-se neste 

último caso, colocar as gaiolas lado a lado, para que as aves possam interagir e desfrutar da 

presença umas das outras. (Evans, 2001; Kubiak, 2015). É importante ter em conta que na 

natureza estas aves vivem em bandos, pelo que manter estes animais isolados, sem a 

oportunidade de contactarem e socializarem com outros companheiros, poderá ser um forte 

factor de stresse e influenciar negativamente o seu bem-estar, já que impossibilita a expressão 

de um comportamento natural de extrema necessidade (Perry et al, 2016). 

 

7. Conclusão 

 No seu habitat natural, os psitacídeos deparam-se com actividades e desafios 

intermináveis, relacionados com a sobrevivência, interacção social e o sucesso reprodutivo. Um 

conhecimento completo e aprofundado acerca dos comportamentos naturais destas aves, da sua 

estrutura social e estratégias reprodutivas, é fundamental para estabelecer recomendações de 

cuidado e maneio de psitacídeos mantidos em cativeiro (Seibert & Sung, 2010). É importante ter 

em consideração que o enriquecimento ambiental não será benéfico se as modificações 

ambientais aplicadas tiverem pouco significado funcional para a espécie de aves em causa 

(Rupley & Simone-Freilicher, 2015). 

Infelizmente, a maioria dos proprietários de aves psitacídeas recebe muito pouco 

aconselhamento por parte dos vendedores, aquando da aquisição dos animais, e apenas 

consulta um médico veterinário somente quando um problema, seja ele médico ou 

comportamental, já se desenvolveu. Os proprietários devem ser educados no sentido de 

entenderem que ter um psitacídeo como animal de estimação, em comparação com um cão ou 

um gato doméstico, envolve muito mais compromisso, não só em termos de longevidade, a qual 

é muito maior (no caso dos grandes psitacídeos), mas também porque, tratando-se de animais 

selvagens, requerem o fornecimento de um ambiente complexo, dinâmico e diversificado, que 

seja saudável para o corpo e mente (Evans, 2001).  

As aves psitacídeas em cativeiro estão potencialmente em sofrimento, ou pela falta de 

atenção para com as suas necessidades de enriquecimento ambiental, ou devido a tentativas 
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erradas de enriquecimento que não são baseadas em pesquisas científicas. Apesar do 

enriquecimento ambiental ser uma estratégia promissora para melhorar o bem-estar dos 

psitacídeos em cativeiro, ainda muito pouco é conhecido sobre quais os elementos chave 

necessários para que esta estratégia seja eficaz, já que recriar o habitat natural destes animais 

na sua totalidade é de todo impossível (Seibert, 2007a). 

O picacismo psicogénico é apenas observado em aves cativas, o que significa que as 

condições de maneio e o meio envolvente destas aves são factores importantes que contribuem 

fortemente para o aparecimento deste problema (Perry et al, 2016). A prevalência de problemas 

comportamentais severos em psitacídeos mantidos em cativeiro levanta importantes questões 

sobre a viabilidade de manter certas espécies como animais de companhia já que, tal como 

outros animais não domesticados, têm necessidades ambientais, nutricionais e sociais muito 

específicas, difíceis ou mesmo impossíveis de satisfazer num ambiente cativo (Seibert & Sung, 

2010). 

 

 

PARTE II – O PERÍODO DE ESTÁGIO 

 

1. Descrição das Actividades Desenvolvidas 

O estágio curricular teve lugar no Centro Veterinário de Exóticos do Porto, sob a 

coordenação do Dr. Joel Ferraz, e decorreu entre os meses de Março e Junho, de 2017.  

Durante este período, acompanhei e colaborei na realização de consultas, participando 

na realização dos mais variados procedimentos clínicos, desde desparasitações, vacinações e 

aconselhamento, a situações de emergência/urgência com recepção e estabilização dos 

animais, realização de exame de estado geral, discussão dos possíveis diagnósticos e qual a 

terapêutica adequada a instituir. Foi ainda possível colaborar nos diversos procedimentos 

cirúrgicos (Fig. 1 a 3, Anexo II), bem como na realização de necrópsias (Fig. 4, Anexo II). 

Tive a oportunidade de auxiliar na execução de procedimentos e exames 

complementares de diagnóstico (Gráfico 1, Anexo II). Entre eles, a realização e análise de 

coprologias e citologias (Fig. 5, Anexo II), exames radiográficos, colheita de sangue e colocação 

de cateteres intraósseos (Fig. 6, Anexo II).  

Foi-me atribuída a responsabilidade do cuidado e monitorização dos pacientes 

internados, onde estavam incluídas tarefas tais como alimentação forçada (Fig. 7, Anexo II), 

administração de medicamentos (Fig. 8, Anexo II) e medições de temperatura (Fig. 9, Anexo II). 

Durante este estágio tive contacto com diversas espécies de animais exóticos. Num total 

de 320 animais, 150 foram mamíferos, 103 aves e 67 répteis (Gráfico 2, Anexo II). 
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Todo o trabalho desenvolvido permitiu a consolidação, ampliação e transposição dos 

conhecimentos já adquiridos, para uma área da medicina veterinária distinta das áreas 

maioritariamente leccionadas ao longo do curso, e ainda adquirir uma percepção real da prática 

clínica de animais exóticos em Portugal.  

Assim sendo, é possível afirmar que os objetivos pedagógicos desta unidade curricular 

foram cumpridos. 

 

2. Caso Clínico 

 O presente caso clínico diz respeito a um papagaio-cinzento Africano que apresentava 

picacismo com uma etiologia multifactorial e que surgiu no decorrer do estágio curricular 

realizado no Centro Veterinário de Exóticos do Porto.  

 

Caracterização do paciente: 

Nome: Jacob 

Classe: Aves  

Ordem: Psittaciformes  

Espécie: Psittacus erithacus 

Sexo: Indefinido 

Data de nascimento (estimada): 2000 

Posse: desde Agosto 2008  

Origem: outros proprietários  

 

Motivo da consulta:  

Mau estado da plumagem e picacismo, sobretudo na região peitoral e também na face 

interna das asas (Fig.1, Anexo III). 

 

História clínica: 

Aclimatização: Gaiola de metal, dimensões aproximadas 100cm × 50 cm × 50 cm (altura 

× comprimento × largura), cuja parte superior é possível ser aberta e funcionar como área de 

divertimento (patamar acima da jaula), vários poleiros de alumínio e de diâmetro regular, 

colocados sempre na mesma posição, e é utilizado papel como substrato. Presença de um 

brinquedo de sequência vertical com objectos de plástico, que existe desde que a gaiola foi 

comprada, na mesma posição, sem sinais de utilização. Tem também um sino de metal, como 

brinquedo. Jaula localizada na cozinha, encostada a um armário de altura superior à jaula (Fig.2, 
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Anexo III). Fonte de luz disponível é tanto natural como artificial. Horas de luz: aproximadamente 

12 horas de luz natural (através de janela) e ainda luz artificial. 

Dieta: alimentação à base de mistura de sementes (com grande quantidade de sementes 

de girassol), fruta e poucos legumes, água ad libitum em pequenos recipientes de plástico.  

Não há história de administração de suplementos vitamínicos ou desparasitações 

anteriores.  

A actual proprietária não é a primeira. Nos momentos de ausência dos antigos 

proprietários o Jacob permanecia na casa da actual proprietária. Está na sua casa de forma 

definitiva desde Agosto de 2008 e até então, segundo a própria, tratava-se de um animal 

aparentemente saudável, bastante interactivo, com uma ligação sólida com os antigos 

proprietários. Durante algum tempo, após se instalar definitivamente na nova casa, o Jacob 

vocalizava frequentemente o nome dos antigos proprietários. 

Cerca de duas semanas antes da primeira consulta notou que a ave tratava das suas 

penas de uma forma mais persistente e mais intensa que o normal, começando a arrancar penas, 

plumagem do peito, no dorso e na região dorsal e ventral das asas. Havia sido administrada uma 

dose de ivermectina (Ivomec®) em propilenoglicol, no pescoço, por absorção percutânea na 

região da veia jugular. A consistência do propilenoglicol e o desconforto que terá causado ao 

animal contribuíram para que o aspecto das penas piorasse, agravado pelo prurido secundário 

a esta aplicação, que conduziu ao aparecimento de eritema na zona e, consequentemente, a 

erosões cutâneas. 

 

Exame físico: 

Peso: 465 g  

Perda de penas em várias regiões do corpo: peito, dorso e asas (superfície dorsal e ventral); 

penas em mau estado, “roídas”, desarranjadas, com tonalidade cinzenta mas mais escura que o 

normal e de aspecto gorduroso.  

Não havia sinais de eritema ou inflamação.  

Boa constituição física, músculos peitorais num grau 4 (numa escala de 1 a 5, avaliando a 

notoriedade da quilha e a forma dos músculos).  

Bom estado de hidratação.  

Auscultação normal. 

 

Diagnósticos Diferenciais:  

 Muito prováveis: Má nutrição geral; Hipovitaminose A e B; Aborrecimento/tédio; Ausência 

de interacção social.                                                                 
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 Prováveis: Hepatopatia; Medo/pânico após episódio traumático. 

 Pouco prováveis: Deficiência em ácidos gordos ómega-3; Desordens endócrinas; 

Parasitismo (endo e ecto); Intoxicação por metais pesados. 

 Improváveis: Dermatite e foliculite infecciosa (por exemplo, Aspergilose); Micotoxinas; 

Alergias alimentares ou ambientais; Hipocalcémia; Pancreatite; Dor.                               

 

Exames Complementares de Diagnóstico: 

O painel bioquímico incluiu os seguintes parâmetros: ácido úrico, colesterol total, AST, 

cálcio, fósforo, proteínas totais e proteinograma - albumina, globulinas, rácio albumina/globulina. 

Verificou-se a diminuição do valor do ácido úrico (relativamente aos valores de referência), baixos 

níveis de cálcio e fósforo, hiperglobulinemia e uma diminuição do rácio albumina/globulina.  

Foi também incluído um perfil analítico hematológico sem alterações a registar. 

 

Diagnóstico:  

Foi possível estabelecer um diagnóstico de picacismo de etiologia multifactorial, com uma 

componente comportamental acentuada e outra componente hepática de provável origem 

nutricional, ambas com carácter crónico. 

 

Tratamento:  

Tratamento médico: administração da 1ª dose de um complexo vitamínico, Duphafral® 

Multi 1 mL via IM (1,2 mL/kg).  

 Tratamento comportamental, com aconselhamento em termos de maneio e 

enriquecimento ambiental e instrução para modificação do comportamento e também mudança 

na dieta:  

 Evitar a repreensão do animal no momento em que está a arrancar as penas, tentando 

ignorar a situação;  

 Nos momentos em que não estivesse a arrancar penas, interagir com o animal, falar, 

brincar;  

 Aumentar o leque de brinquedos e variar com frequência; 

 Diversificar o ambiente, utilizando poleiros de ramos de árvores de frutos e de superfície 

irregular, lavados previamente, livres de produtos químicos, tendo em conta espessuras 

variadas com diâmetros adequados à espécie para uma posição correcta das patas, e 

ainda uma higiene regular dos mesmos ou a sua substituição por novos poleiros. Salientar 
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a importância da sua colocação a diferentes alturas (não colocar acima do nível do peito 

da proprietária), e mudá-los regularmente de posição dentro da gaiola;  

 Mudança gradual da dieta antiga à base de sementes de girassol para uma alimentação 

à base de ração comercial granulada (Nutribird® ou Tropican® ou Harrison’s bird food®), 

frutas e legumes. 

 

Evolução: 

Após várias consultas de controlo e seguimento do animal, dois meses após o início do 

tratamento, pequenas alterações foram notórias: algumas penas novas no peito e em bom 

estado. A evolução tinha sido muito gradual mas parecia não haver regressão no seu estado. 

Fez-se nova recolha de sangue para controlo da analítica sanguínea (painel analítico 

hematológico e bioquímico mínimo: ácido úrico, ácidos biliares, AST, cálcio, fósforo, proteínas 

totais e proteinograma - albuminas, globulinas e rácio albumina/globulina). Os resultados do perfil 

hematológico revelaram uma ligeira heteropenia e linfocitoce mas com uma contagem normal de 

leucócitos. A nível do perfil bioquímico o valor do ácido úrico mantinha-se ainda muito baixo, o 

fósforo mantinha-se num limiar baixo, o cálcio e as globulinas haviam regularizado. 

Cerca de quatro meses depois o problema do picacismo estabilizou. No que diz respeito 

à coloração e aspecto das penas há uma melhoria considerável em relação ao estado inicial 

(Fig.3, Anexo III). Foram realizadas novas provas analíticas sanguíneas incluindo um perfil 

hematológico e bioquímico básico. Perfil analítico hematológico sem alterações a registar. O 

perfil bioquímico incluiu os seguintes parâmetros: ácido úrico, ácidos biliares, AST, colesterol 

total, proteínas totais, proteinograma - albuminas, globulinas, rácio albumina/globulina. Os 

resultados revelaram a persistência do nível baixo de ácido úrico e ainda hipocolesterolemia.  

 

Prognóstico:  

 O prognóstico é favorável, uma vez que se observaram melhorias na qualidade das penas 

e uma diminuição progressiva do picacismo, embora a evolução tenha sido bastante lenta. De 

qualquer modo, o risco de recidiva é bastante elevado. Estamos perante um comportamento 

anormal, que se tornou um vício e todo o trabalho realizado com o proprietário até então não 

deverá ser descurado, de modo a que não haja margem para o reaparecimento do problema.  

 Quanto à aparente patologia hepática associada parece ter carácter crónico e sobre este 

aspecto o prognóstico é mais reservado, pelo que é aconselhado o seguimento do animal, 

realizando consultas de controlo periódicas. 
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ANEXOS 

Anexo I - Picacismo psicogénico em psitacídeos e a importância do enriquecimento 

ambiental na sua prevenção, controlo e tratamento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preening (limpar e cuidar das penas a si 
mesmo ou a outros indivíduos do bando) 

20%-66% 

Procura por alimento 40%-60% 

Vocalização 2%-5% 

Interacções sociais 10%-40% 

1. Qual ou quais os problemas comportamentais que se estão a manifestar? 
(Agressividade, Vocalização excessiva, picacismo/auto-mutilação, medos/fobias 

ou outros) 

2. Descrever o problema. (Há quanto tempo? E qual o grau de severidade? 

Situações/comportamentos que o desencadeiam; Atitude da ave; duração; 
frequência; comportamentos antecedentes) 

3. Resposta do proprietário ao problema/ para que o problema cesse. 

4. Consequências do problema para a ave. 

5. Em caso de picacismo, descrever quais as zonas afectadas e de que modo 
são afectadas; se há lesões da pele ou auto-mutilação. 

Tabela 1- Quantificação dos comportamentos de rotina realizados pelos psitacídeos 

em ambiente selvagem. (Adaptado de Lightfoot & Nacewicz, 2006). 

 

 

Fig. 1- Aspecto comum das aves com picacismo: cabeça normalmente revestida por penas 

saudáveis e uma ausência completa destas no resto do corpo. (Rubinstein & Lightfoot, 2014). 

 

 

 

Tabela 2 - Exemplo de algumas questões para caracterização de um problema comportamental. 

(Adaptado de Welle 2005). 
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Tabela 3 - Doses recomendadas, vias de administração e algumas indicações terapêuticas de alguns fármacos 

utilizados, como complemento, no tratamento de patologias comportamentais em psitacídeos. Nota: Muitos 

estão ainda pouco estudados e alguns cuidados deverão ser tidos em conta relativamente aos seus possíveis 

efeitos secundários (1 - Chitty, 2003b; 2 - Jenkins, 2001; 3 - Lightfoot & Nacewicz, 2006; 4 - Martin, 2006; 5 - 

Pollock et al, 2005; 6 - Seibert, 2006b; 7 - Seibert, 2007b; 8 - Welle, 2005; 9 - Carpenter et al, 2013). 
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1. Enriquecimento social 
Inclui a interacção com congéneres, com outros animais e 

com pessoas. 

2. Enriquecimento cognitivo 
Inclui estimulação mental (sessões de treino, mecanismos 
de alimentação com puzzles) e novas experiências 
(alimento pouco habitual, novos brinquedos, novos cheiros). 

3. Enriquecimento físico  
Inclui poleiros, estruturas para escalar, locais de repouso, 
zonas resguardadas/abrigos (de pessoas e animais). 

4. Enriquecimento sensorial 
Inclui o tacto (materiais de diferentes texturas), olfacto 
(novos cheiros), paladar (novos alimentos), audição 
(vocalizações, música, brinquedos com sons) e a visão. 

5. Enriquecimento alimentar 

Inclui novos alimentos e a maneira como estes são 
disponibilizados (mecanismos de alimentação com puzzles, 
alimento escondido, vários locais de alimentação 
espalhados pela gaiola). 

ESPÉCIE AOS PARES UMA AVE 

Caturras 120 x 60 x 90 (cm) 65 x 50 x 50 (cm) 

Catatuas 120 x 120 x 105 (cm) 90 x 60 x 105 (cm) 

Conures 120 x 120 x 120 (cm) 120 x 90 x 120 (cm) 

Agapornis 120 x 120 x 120 (cm) * 

Araras 180 x 180 x 180 (cm) 90 x 60 x 105 (cm) 

Periquitos 60 x 35 x 20 (cm) * 

 Papagaios Amazona 120 x 90 x 120 (cm) 90 x 60 x 60 (cm) 

Papagaios-Cinzento 
Africano 

120 x 90 x 120 (cm) 90 x 60 x 60 (cm) 

MADEIRAS NÃO-TÓXICAS PARA POLEIROS 

Macieira Pereira 

Laranjeira Freixo 

Limoeiro Faia 

Salgueiro Castanheiro 

Aveleira Bambu 

Tabela 4- As cinco categorias de enriquecimento. (Adaptado de Rupley & Simone-Freilicher, 2015). 

 

Tabela 5- Dimensões mínimas para o alojamento de psitacídeos (comprimento x largura x altura). 

*Estas aves apreciam companhia de outros indivíduos, pelo que não devem ser alojadas em 

separado. (Adaptado de Warren, 2016). 

 

 

 

Tabela 6- Exemplos de madeiras não tóxicas que podem ser 

usadas para poleiros. (Adaptado de Evans, 2001). 
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Anexo II - Procedimentos diversos realizados durante o estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Remoção de nódulos cutâneos num cão da pradaria (A); Orquiectomia de um coelho anão (B). 

 

 

A B 

C D 

 

Fig. 1 - Material para tratamento dentário (A); tratamento dentário numa chinchila, 

num porquinho-da-índia e num coelho anão, respectivamente (B,C,D). 
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Fig. 3 – Marsupialização de abcesso numa tartaruga semi-aquática (A); Amputação de cauda 

necrosada num dragão barbudo (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Necrópsia de um porquinho-da-índia. 

 

Fig. 5 – Realização de uma citologia de papo de uma rola. 
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Fig. 7 – Alimentação forçada numa chinchila (A) e num coelho anão (B). 

 

Fig. 8 – Administração subcutânea de soro numa pomba (A); administração oral de 

antibiótico num hamster russo (B). 

 

Fig. 6 – Cateter intraósseo num esquilo Richardson. 
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Fig. 9 – Medição de temperatura num coelho anão. 

 

Gráfico 2 – Casuística referente às consultas do 

CVEP durante o período de estágio curricular, 

dividindo os animais por classes em percentagem, 

de um total de 320 animais. 

 

Gráfico 1 – Quantificação dos procedimentos nos quais colaborei na sua realização, de um total de 57. 
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Anexo III - Caso Clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Jacob na sua 1ª consulta (um domicílio). São 

visíveis penas danificadas na região peitoral, e mau 

estado da plumagem em geral. 

 

 

Fig. 2 - A gaiola onde vive o Jacob (A); Parte 

superior da gaiola que se abre, localização preferida 

do Jacob. Está a um nível superior relativamente à 

proprietária (B). 

 

 

A B 

Fig. 3 - Reavaliação do Jacob quatro 

meses depois. O problema do picacismo 

estabilizou, e em relação à coloração e 

aspecto das penas há uma melhoria 

considerável comparando com o estado 

inicial. 

 

 

 


