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Uso de prótese de bico na correção de defeito 

em gnatoteca de papagaio charão (Amazona pretrei)

Prosthesis Nozzle for Defect Correction in Gnatotheca Parrot Charão (Amazona pretrei)

João Pedro Scussel Feranti1, José Roberto Silva Filho2, Renan Idalencio2, 

Marília Teresa de Oliveira3, Fernando Wiecheteck de Souza3 & Maurício Veloso Brun4

ABSTRACT

Background: Birds’ beaks can be affected by a lot of abnormalities due to nutritional problems, infections, changes related 
to the development and trauma. Considering the treatment of fractures or other birds’ beaks injuries, the use of prosthesis 
can be an alternative treatment. Among the numerous kind of prosthetics for this propose, homologous, synthetic and mixed 
are frequently used. Bird’s cadavers are the suppliers of homologous prostetic. This study aims to report the treatment of 
a gnatotheca disjunction in a parrot (Amazona pretrei) using homologous gnatotheca prosthesis.
Case: A red-spectacled parrot (Amazona pretrei) was sent to the zoo after an apprehension conducted by IBAMA, at this 
moment the animal was in a good clinical condition. After a few months, in a routine check of the birds for deworming and 
coproparasitological exam, it was observed a gnatotheca bifurcation. The specifi c cause was not identifi ed. Bifurcation of 
gnatotheca was diagnosed in one parrot. For surgery reconstruction it was implanted homologous gnatotheca prosthesis. 
After pre anesthetic medication with cetamine (5 mg.kg-1, IM) and midazolam (0.25 mg.kg-1, IM), the animal was kept under 
inhalational anesthesia with isofl urane vaporized in 100% oxygen in an open circuit, using a mask. It was administered 
butorphanol (0.5 mg.kg-1, IM, TID, for two days). The prosthesis was implanted using the overlap technique. The tip was 
withdrawn from the donor bird, measured, cut and polished using micro grinding. Then, it was cleaned with a 0.9% NaCl 
to posterior deployment over the residual gnatotheca. After preparing prosthesis, residual gnatotheca’s edges were sanded 
to modeling and correct positioning of the prosthesis at the methyl methacrylate. Drillings were performed on donor and 
receptor fragments using a drill (nº1) to put steel wire no4 cerclages. The implant was covered with methyl methacrylate 
for better stability and to avoid contamination. The procedure lasted 30 min and it was uneventful. The animal returned 
anesthesia showing no apparent discomfort with the prosthesis. The day after the procedure, the animal showed excellent 
recovery with immediate return of nozzle’s function, starting feeding itself with grain. The bird remained stable for 22 
days. It had adapted to the prosthesis, feeding with regular ration and seeds, until it was found dead in her room due to an 
attack of a pampas fox that escaped from its jail.
Discussion: Although injuries in birds’ rhamphotheca are not uncommon, the number of professionals trained on its treat-
ment is reduced, as well as different forms of therapy are scarce. This case report supports literature in which the use of 
prosthesis associated with cerclages, or depending on the case, with resin are described as a better method in matters of 
fi xation. The rhamphotheca is a structure consisting of smooth surface, fi lled with branched bone fi ber. These structures 
may be not adequately supported with cerclage wires or may be susceptible to loosening. For these reasons, it was decided 
to use cerclage covered with methyl methacrylate to promote better fi xation and structures embedding. Unfortunately, it 
was not possible to follow the evolution of the patient in the long term. This report demonstrates that the proposed tech-
nique can be suitable for gnatotheca’s defect correction in charão parrot and provides an excellent progress in short term.

Keywords: surgery, wild, implant, plastic, Amazona pretrei, methyl methacrylate.
Descritores: cirurgia, silvestre, implante, plástica, Amazona pretrei, metil metacrilato.
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INTRODUÇÃO

O papagaio charão é um dos menores repre-
sentantes do gênero Amazona, com cerca de 32 cm de 
comprimento total e 280 g de massa corporal [2]. A 
espécie está intimamente associada às fl orestas com 
araucárias do nordeste do Rio Grande do Sul e sudeste 
de Santa Catarina [4].

Anatomicamente, a ranfoteca é subdividida em 
rinoteca (superior) e gnatoteca (inferior), com consis-
tências diferentes entre as espécies, sendo fi rme em 
psitacídeos e macia e fl exível em anatídeos [1]. Outra 
característica marcante é que ela é considerada como 
estrato córneo do bico, tendo a derme bem vasculari-
zada e conectada ao periósteo [1,3,6].

 Considerando o tratamento de fraturas ou 
de qualquer outra injúria do bico das aves, existe a 
possibilidade do uso de próteses. Dentre as inúmeras 
próteses encontradas no mercado e estudadas, as pró-
teses homólogas, as sintéticas e as mistas são as mais 
utilizadas. Como fornecedores de próteses homólogas, 
estão os cadáveres de aves [5].

 O presente trabalho tem por objetivo relatar 
o caso de uma correção de disjunção de gnatoteca em 
um papagaio charão (Amazona pretrei) com o uso de 
prótese homóloga.

CASO

Um papagaio charão (Amazona pretrei) foi 
encaminhado ao zoológico da UPF após uma apreen-
são realizada pelo IBAMA. Posteriormente, em uma 
vistoria de rotina das aves para vermifugação e exame 
coproparasitológico, visualizou-se que o mesmo apre-
sentava uma alteração da gnatoteca (Figura 1), não 
sendo identifi cada a causa específi ca.

Após avaliação do animal e o diagnóstico da 
bifurcação da gnatoteca, iniciou-se alimentação for-
necida com auxílio de sonda esofágica, pois o mesmo 
não se alimentava adequadamente, com diminuição 
de escore corporal. Dentre as possibilidades de trata-
mento, considerou-se o uso de prótese homóloga de 
gnatoteca, proveniente de cadáver de ave. 

Após a contenção química com a associação de 
cetamina1 (5 mg.kg-1, IM) e midazolam2 (0,25 mg.kg-1, 
IM), o animal foi mantido em anestesia geral inalatória 
com isofl urano4 vaporizado em oxigênio a 100% em cir-
cuito aberto, por meio de máscara facial. Como analgesia 
trans e pós-implantação foi administrado butorfanol3 
(0,5 mg.kg-1, IM, TID, por dois dias). Para a implanta-

ção da prótese, utilizou-se a técnica de sobreposição da 
gnatoteca residual do receptor com a prótese doadora. 

O bico da ave doadora foi retirado, mensurado, 
cortado e polido com o uso de microretífi ca (Figura 
2C), limpo com solução de NaCl 0,9% para depois ser 
implantado sobre a gnatoteca residual. Após o preparo 
da prótese, realizou-se o lixamento das margens da 
gnatoteca residual para modelagem do implante e 
correta aderência do mesmo no acrílico. 

Em seguida, realizou-se a perfuração do bico 
doador e fragmentos receptores, utilizando broca nº1, 
para fi xação da cerclagem (Figura 2A). Foram feitos 
um furo em cada lado das margens da fratura. Para a 
cerclagem foi utilizado fi o de aço no4. Para melhor 
estabilidade da prótese e como uma forma de isolar 
o foco cirúrgico, o mesmo foi recoberto com metil 
metacrilato (Figura 2B).

O procedimento durou 30 min e não esteve 
associado a nenhuma complicação. O animal retornou 
da anestesia não apresentando incomodo aparente com 
a prótese colocada. No dia seguinte ao procedimento 
o animal apresentava ótima recuperação com retorno 
imediato da função do bico, iniciando a alimentação 
com grãos.

A ave permaneceu estável por 22 dias. Havia 
se adaptado à prótese, alimentava-se normalmente com 
ração peletizada e sementes. Contudo, no 23o dia, foi 
encontrada morta em seu recinto, devido a um ataque 
de graxaim.

Figura 1. A e B - Imagens do defeito de gnatoteca em papagaio charão, 
nas faces rostral e lateral. C- Prótese de bico que foi implantada, ao lado 
do papagaio charão (Amazona pretrei), previamente a aplicação.
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Figura 2. Diferentes etapas da colocação de prótese de gnatoteca em papagaio charão (Amazona pretrei). A- Após a prótese 
ser colocada sobre a gnatoteca residual a mesma foi fi xada parcialmente com uma cerclagem em cada lado. B- Posteriormente 
à fi xação parcial da prótese com a cerclagem, em cima desta colocou-se metilmetacrilato sobre os fi os de aço, objetivando 
fi xação mais resistente, onde o acrílico foi colocado com auxílio de agulha 25x8. C- Realização de polimento da gnatoteca 
residual com microretífi ca, antes de receber a prótese. D- Aspecto fi nal da implantação da prótese de gnatoteca.

DISCUSSÃO

Embora injúrias em ranfoteca de aves não 
sejam infrequentes, o número de profi ssionais capac-
itados para o tratamento é reduzido, bem como as 
diferentes formas de terapias são escassas. O presente 
caso corrobora com a literatura encontrada, na qual 
se descreve o uso de próteses associada ao uso de cer-
clagem e, dependendo o caso, a resinas para melhor 
fi xação.

Sendo a ranfoteca composta por superfície 
exterior lisa, preenchida com redes de fi bras ósseas 
ramifi cadas, estruturas estas que podem não ser ad-
equadamente sustentadas com fi os metálicos, optou-se 
pelo uso de cerclagem recoberta por metil metacrilato 
promovendo maior fi xação.

Esperava-se observar no presente caso o mes-
mo que Fecchio et al. [1], onde a utilização de sistema 

de microretentividade em conjunto com resinas odon-
tológicas sobre a superfície do bico para o tratamento 
de fraturas de ranfoteca demonstrou-se satisfatória. 
Porém como não foi possível acompanhar a evolução 
do paciente a longo prazo, não é possível afi rmar que 
ocorreria adesão e imobilização da prótese na gnatoteca 
residual, com excelente cicatrização.

O presente relato demonstra que a técnica pro-
posta pode ser adequada para a realização da correção 
de defeito de gnatoteca em papagaio charão.
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