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Resumo 
 
As aves de rapina são animais adaptados à caça nas quais algumas 
características anatômicas relacionadas ao bico e ao membro pélvico as 
diferenciam de outras aves predatórias. As injúrias do membro pélvico são 
frequentes tanto em aves de cativeiro quanto nas de vida livre e estes 
membros são de fundamental importância para estes animais, tendo em vista 
que atuam fazendo a preensão e, em alguns casos, até mesmo abatendo a 
presa. Nas aves mantidas em cativeiro alguns cuidados específicos, 
principalmente relacionados às instalações e à alimentação, são necessários 
para evitar o surgimento de lesões. A presente revisão teve por objetivo 
abordar a anatomia do membro pélvico da ave de rapina, com descrição das 
estruturas ósseas, musculares, tendíneas e ligamentares, bem como a 
irrigação e enervação desta região. Além disso, também foram citadas as 
principais afecções que acometem esta região anatômica, com ênfase nas 
causas e nos tratamentos mais utilizados na atualidade. O conhecimento das 
estruturas anatômicas e o reconhecimento precoce de algumas afecções 
relacionadas aos pés dos rapinantes auxiliam tanto na prevenção quanto no 
sucesso do tratamento. 
 
Palavras-chave: falcoaria, falconiforme, pododermatite, stringiforme 
 
 
Abstract 

 
The birds of prey are adapted to hunting animals in which anatomic 
characteristics related to the beak and the pelvic limb differentiate them from 
other predatory birds. The pelvic limb injuries are common in both captive 
birds as in free-living and this region is critical for these animals due its 
function in holding and in some cases even slaughtering the prey. In birds 
kept in captivity some specific care, mainly related to facilities and diet, are 
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necessary to avoid the appearance of lesions. This review aimed to address 
the anatomy of the pelvic limb of bird of prey, describing bone, muscle, 
tendon and ligament structures, as well as irrigation and innervation of this 
region. Moreover, were also cited the major diseases affecting this anatomic 
region, with emphasis on the causes and treatments most commonly used 
today. The knowledge of anatomical structures and early recognition of certain 
conditions related to the foot of raptors help in both the prevention and 
treatment success. 
 
Keywords: falconry, falconiform, pododermatits, stringiform 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A designação ave de rapina é utilizada pelos ornitólogos para 

caracterizar um determinado grupo que abrange as águias, gaviões, falcões, 
abutres e corujas. O que as diferencia de outras aves predatórias são suas 
características anatômicas, principalmente de bico e patas, que as tornam 
eficientemente adaptadas à caça. Este tipo específico de ave é dividido em 
dois grupos principais de acordo com o habito de caça, as de hábito diurno 
são classificadas como Falconiformes enquanto que as de hábito noturno, 
classificadas como Strigiformes. Devido aos avanços no campo da tecnologia 
de análises genéticas, atualmente o grupo dos falconídeos divide-se em 
quatro famílias distintas: Accipitridae, Pandionidae, Sagittariidae e Falconidae 
enquanto que os Strigiformes possuem duas famílias: Strigidae e Tytonidae. A 
família Catharidae abrange os urubus e abutres, e por muito tempo foram 
classificados como Falconiformes, mas após alguns estudos passaram para a 
família dos Ciconiformes, que abrangem os jaburus e cegonhas, por causa de 
sua semelhança genética (Pereira, 2007). 

 
O uso do rapinante como um auxiliar na obtenção de alimento levou o 

homem a desenvolver a falcoaria. Pode-se definir esta arte como o ato de 
caçar espécies selvagens com uma ave de rapina treinada. A falcoaria é uma 
forma de caça que tem provavelmente 4.000 anos de existência, fato este que 
levou ao reconhecimento como Patrimônio Cultural da Humanidade no dia 16 
de novembro de 2010 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (United Nations Eductional, Scientific and Cultural 
Organization – UNESCO; APF, 2012). 

 
O uso da falcoaria no Brasil, em sua forma conceitual, é limitado apenas 

a alguns profissionais que trabalham com a reabilitação de animais silvestres, 
sendo que a prática por pessoas não autorizadas incorre em crime ambiental 
de acordo com a lei nº 9605/98. Mesmo assim, a aquisição de aves de rapina 
é permitida no Brasil desde que oriunda de um criador autorizado e é uma 
atividade que conquista cada vez mais participantes. A associação Brasileira 
de Falcoeiros e Preservação de Aves de Rapina (ABFPAR) que em sua 
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fundação em 1997 contou aproximadamente 10 membros (ABFPAR, 1998), 
possui atualmente mais de 80 associados (ABFPAR, 2012). 

 
A ave de rapina mantida em cativeiro necessita de alguns cuidados 

específicos relacionados principalmente às instalações e à alimentação. Neste 
ponto, um erro ou negligência pode resultar em lesões ou mesmo na morte da 
ave (Fox, 1995). Por isso o conhecimento da anatomia e fisiologia destes 
indivíduos pode auxiliar tanto na prevenção quanto no tratamento de algumas 
afecções. 

 
Em um levantamento desenvolvido pelo Falcon Specialist Hospital and 

Research Institute of the Fahad bin Sultan Falcon Center no Reino da Arábia 
Saudita, as injúrias causadas por traumatismos foram a segunda causa mais 
comum de internação e óbito no período entre 1998 e 2001, onde lesões do 
membro pélvico ocuparam o primeiro lugar dentre os tipos de traumatismos 
avaliados (Naldo e Samour, 2004). Na região do Arkansas, nos Estados 
Unidos, a frequência de lesões do membro pélvico em rapinantes capturados, 
submetidos ao exame físico e em seguida liberados, foi de 70% nos animais 
que apresentaram algum tipo de lesão (Bedrosian e St.Pierre, 2007). 

 
Levando em consideração a alta frequência de injúrias tanto em 

cativeiro quanto em vida livre e a importância para a preensão da presa, a 
presente revisão tem por objetivo discorrer sobre a anatomia do membro 
pélvico das aves de rapina dando ênfase nas principais afecções encontradas 
nesta região. 

 
2. ANATOMIA DO MEMBRO PÉLVICO 

O membro pélvico da ave de rapina apresenta sete funções principais, 
sendo elas: suportar o peso, funcionar como um leme durante algumas 
manobras de voo, amortecer o impacto da aterrisagem, apreender ou até 
mesmo abater sua presa, limpar área inacessíveis ao bico, auxiliar na 
termorregulação corporal e em algumas espécies pode funcionar como sinais 
de cortejo (Fox, 1995). 

 
Alguns autores consideram que o membro pélvico da ave de rapina 

inicia-se caudalmente à última vértebra móvel, em estrutura denominada 
sinsacro, formado pela fusão de uma série de vértebras correspondentes às 
torácicas, sacrais e coccígeas nos mamíferos. A pelve é formada pela união 
dos ossos ílio, ísquio e púbis e se encontra anexada ao sinsacro formando 
uma estrutura única (Harcourt-Brown, 1996). A pelve da ave possui dois 
forames, o forame obturador e o forame ilioisquiático, por este último passa o 
nervo isquiático indo em direção ao fêmur (McLelland, 1990). 

 
O fêmur é se liga à pelve por meio de duas articulações. A cabeça do 

fêmur se encaixa no acetábulo, que por sua vez não se apresenta como uma 
estrutura fechada, mas sim com o forame acetabular fechado por uma 
membrana denominada membrana acetabular (Harcourt-Brown, 1996). O 
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trocanter do fêmur se articula com o antitrocanter da pelve (McLelland, 1990), 
esta articulação impede a abdução quando o membro está em sua posição 
normal (Girling, 2003). Os movimentos produzidos pela coxa incluem a 
retração, protração, adução, abdução e rotação. Assim como em outros ossos 
longos das aves, o fêmur tem como característica o córtex fino e a presença 
de trabéculas na medula que proporcionam mais resistência ao osso 
(McLelland, 1990). 

 
Na face lateral do fêmur encontram-se os músculos femorotibial externo 

e médio, que são envoltos pelo músculo iliotibial lateral (Figura 1). Abordando 
a região caudo-lateral encontra-se o par lateral do músculo pubo-ísquio-
femoral, com sua origem na porção lateral do ísquio e púbis, inserindo-se na 
face lateral da porção distal do fêmur. O músculo isquiofemoral tem sua 
origem na porção caudal do ísquio e sua inserção na face crânio-lateral da 
porção distal do fêmur, enquanto que o múculo caudofemoral liga porção 
média do fêmur ao pigóstilo. Superficialmente aos músculos isquiofemoral, 
pubo-ísquio-femoral e caudofemoral apresenta-se o músculo iliofibular, com 
sua inserção na porção proximal da fíbula. Na face caudal da coxa é possível 
verificar o músculo flexor cruris medial e na face cranial o músculo iliotibial 
cranial. Na face cranial da porção proximal do fêmur passam os ramos da 
veia, artéria o nervo femoral, enquanto que na porção caudo-lateral passam a 
veia, a artéria e o nervo isquiático (Harcourt-Brown, 1996). 

 
Na face medial da coxa localiza-se o músculo femorotibial interno com 

sua origem na porção cranial do fêmur e inserção na face crânio-medial da 
tíbia (Figura 2). Superficialmente ao músculo femorotibial encontra-se o 
músculo ambiens, uma estreita faixa muscular que liga o ilío à porção distal 
do fêmur. O músculo iliotibial cranial tem sua origem na face medial do ílio e 
inserção na face cranial da porção proximal da tíbia, passando 
superficialmente à face medial dos músculos femorotibial externo e médio. No 
aspecto caudo-medial é possível verificar o par medial do músculo pubo-isqui-
femoral (Harcourt-Brown, 1996). 

 
A articulação do joelho é formada pela porção distal do fêmur, a patela 

e a porção cranial do tibiotarso e realiza os movimentos de extensão e flexão 
(McLelland, 1990). Assim como nos mamíferos, possui dois meniscos e 
ligamentos colaterais laterais e mediais e ligamentos cruzados. O tibiotarso é 
uma estrutura resultante da fusão entre a tíbia e a primeira fileira de ossos do 
tarso e é ligada à fíbula por uma união fibrosa na crista fibular do tibiotarso. A 
porção distal da fíbula se funde ao terço distal do tibiotarso (Harcourt-Brown, 
1996). 

 
Os músculos encontrados na face lateral do tibiotarso são o músculo 

flexor digital longo, os músculos fibular longo e curto. Superficialmente e 
caudalmente ao músculo flexor digital longo encontram-se os músculos 
flexores digitais (do hálux, dígitos II, III e IV) e o par lateral do gastrocnêmio. 
Na região crânio-lateral passam o nervo fibular e a artéria tibial cranial e na 
face cranial localiza-se o músculo tibial cranial. Finalmente, na face medial 
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encontram-se os pares intermédio e medial do músculo gastrocnêmio 
(Harcourt-Brown, 1996). 

 
A articulação intertarsiana é aquela localizada entre o tibiotarso e o 

tarsometatarso e possui um menisco e um ligamento cruzado. Os principais 
movimentos desta articulação são os de flexão e extensão (McLelland, 1990), 
mas segundo Harcout-Brown (1996) há certo grau de movimento de rotação. 
Os tendões flexores do hálux e dígitos II, III e IV são bastante potentes, 
capazes de subjugar a presa em algumas espécies, e passam no aspecto 
caudal desta articulação pela cartilagem tibial e pelo sulco hipotarsiano 
seguindo pela face caudal do tarsometatarso (Fox, 1995). O tarsometatarso é 
formado pela fusão entre o segundo terceiro e quarto ossos do tarso, a fileira 
distal do tarso e o metatarso. Na face cranial do tarsometatarso passam o 
músculo extensor longo do hálux e o tendão do músculo extensor digital 
longo, no aspecto crânio-lateral encontra-se a artéria metatarsiana dorsal III 
e no aspecto crânio-medial a veia metatarsiana superficial plantar e o nervo 
metatarsiano dorsal medial (Harcourt-Brown, 1996). 

 
F êmur

M. i liofemoral ex terno
Fora me il io is quiá tico

Íl io pós-acetabular
A. is quiá tica

N. is quiático
Anas tomose da v. isquiática
e v. femo ral

M. isquiof em oral

M. i liofibular ( cortado )
Pigósti lo

M. caudofemo ral
M. flexor c ruris m edia l

M. pubo -ís quio -femoral par lateral
M. gastro cnêmio par l ateral ( corta do)

M. flexor l ongo do há lux
M. flexo r perfurado
do díg ito III

M. flex or perfura nte e
perfurado do dígito III (cortado )

M. flexo r perfurante e
perfurado do dígito II (co rtado )

Tibiotarso
Art iculação intertarsiana

Liga mento colateral lateral
Bainha fibros a cobrindo o s tendões flexores
Ta rso metat arso

Tendã o do m. abdutor d o dígito IV

A rco v enoso plantar superficial

Tendão ex tens or

Lig amento co la teral

Inserção do tendão flex or

D íg ito I

D íg ito III
Dígito IV

Díg ito I I

Túnica va ginosa

M. il io tibial cranial
N. A e V. femo ral

M. i liotibial latera l

M. femorot ibial externo e médio

M. iliot ibial lat eral (cortado )
N. sural la teral
Ansa il iofibula r

M. i l iofibular

Tendão de inserçã o do m . il iofibula r

N. fibular

A. t ibial crania l
M . tibial crania l

M. flex or digital longo
M. flex or perfura do do dígito IV

M. fibular longo
M. fibular b reve

Retináculo do m. t ibial crania l
M. extensor lo ng o do hálux

A . metatarsiana dorsa l III
Tendão do m. ex tensor digital longo

Retináculo do escudo

Escudo

Co xim digital

Bordo dorsal da ga rra
Bo rdo plantar da g arra

 
Figura 1. Representação anatômica da face lateral do membro pélvico de um Gavião 

Asa de Telha / Águia de Harris (Parabuteo unicinctus). Vaso em vermelho = artéria; vaso 
em azul = veia; preto = nervo. Adaptado de Harcourt-Brown, 1996. 
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Existe uma ossificação nos tendões dos músculos flexor digital longo e 
flexor longo do hálux e estes tendões são unidos por um revestimento fibroso 
nos falconiformes. Todos os tendões flexores passam pelo canal flexor plantar, 
na porção distal do tarsometatarso, enviando os respectivos ramos para cada 
dedo. Neste ponto o segundo dígito recebe ramos fusionados dos tendões 
flexor digital longo e flexor longo do hálux, bem como seus tendões flexores 
específicos (flexor perfurante e perfurado do dígito II e flexor perfurado do 
dígito II). Na família Falconidae, estes tendões passam por uma cartilagem 
ligada a um osso sesamóide ventral à articulação metatarso-falangeana, 
porém na Accipitridae a ossificação dos tendões não é observada, bem como o 
osso sesamóide do dígito II (Harcourt-Brown, 1996). 

 
Superfície do sinsacro - corte

Medula espinhal

Aorta abdominal

N. A. e V. femorais

M. iliotibial cranial

M. femorotibial externo
e médio

M. ambiens

M. femorotibial interno

Ligamento colateral medial

M. gastrocnêmio par medial

M. tibial cranial

Tibiotarso

Retináculo do m. tibial cranial

M. extensor longo do hálux

Tendão do m. extensor digital longo

N. metatarsiano dorsal medial

Tendão do m. abdutor do dígito II

Fusão fibrosa entre as falanges I e II

Escudo

Retináculo do escudo

Coxim digital

Dígito I Dígito II

Dígito III

Dígito IV

Túnica Vaginosa

V. ilíaca externaCrista ilíaca dorsal

A. isquiática

N. isquiático

Forame ilioisquiático

Nervo obturatório

M. obturatório medial

Ísquio

Púbis

Inserção do tendão flexor

Ligamento colateral

V. e N. digitais

Retináculo

1º metatarsiano

Arco venoso plantar superficial
V. metatarsiana superficial plantar

Retináculo medial da cartilagem tibial

Bainha fibrosa cobrindo os tendões flexores

Ligamento colateral medial

Ligamento cartilago-metatarsiano medial

Tarsometatarso

Cartilagem tibial

V. tibial caudal

M. gastrocnêmio par intermédio

M. flexor longo do hálux

V. A. e N. tibiais

M. flexor cruris medial

M. pubo-isquio-femoral par medial

 
Figura 2. Representação anatômica da face medial do membro pélvico de um 
Gavião Asa de Telha / Águia de Harris (Parabuteo unicinctus). Vaso em vermelho = 
artéria; vaso em azul = veia; preto = nervo. Adaptado de Harcourt-Brown, 1996. 
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Os pés das aves pertencentes às famílias Accipitridae, Sagittariidae e 
Falconidae são classificados como ansiodáctilos (Harcourt-Brown, 1996), ou 
seja, com três dedos voltados para frente (2º, 3º e 4º dígitos) e um voltado 
para trás (hálux – Virgínio, 2012). Na família Pandionidae, que tem apenas 
uma espécie, a águia pescadora, e nos Stringiformes os pés são do tipo 
semizigodáctilo (Harcourt-Brown, 1996), com o quarto dedo reversível no 
sentido caudal, podendo assumir o mesmo sentido do primeiro dedo (Pereira, 
2007). 

 
Na extremidade plantar do osso tarsometatarso encontra-se o primeiro 

metatarsiano, que faz articulação com o primeiro osso do hálux. Este último é 
o dígito I da ave e possui apenas duas falanges. Respectivamente os dígitos 
II, III e IV possuem três, quatro e cinco falanges e a falange distal de cada 
dígito corresponde à garra e é recoberta por um estrato córneo. Cada dedo é 
irrigado por sua artéria correspondente (artérias digitais I, II, III e IV) e na 
região da articulação metatarso-falangeana exista a formação do arco arterial 
plantar composto pelas diversas artérias laterais e mediais que irrigam o 
coxim plantar (Lemos, 2001). Proximalmente ao hálux é possível encontrar o 
arco venoso plantar superficial (Harcourt-Brown, 1996). Em cada dedo a 
artéria digital segue, na maioria de seu trajeto, ao lado da veia digital (Fox, 
1995) e diversas anastomoses arteriovenosas podem ser observadas no leito 
microcirculatório dos dígitos. Possivelmente estas particularidades anatômicas 
podem estar relacionadas à termorregulação (Lemos, 2001). Os vasos 
encontram-se logo abaixo da pele, evitando desta forma uma possível 
constrição causada pelos tendões (Fox, 1995). 

 
Na porção plantar das falanges existe uma série de estrias por onde 

passam os tendões flexores e são revestidos por um tecido que os mantém 
estáveis em sua localização. O revestimento possui diversas ranhuras que se 
encaixam com as estrias tendíneas formando um mecanismo de trava que 
permite a ave manter sua presa segura por um longo período de tempo com 
economia de energia (Fox, 1995).  

 
O ligamento check do hálux faz a conexão do primeiro dígito com os 

dígitos II, III e IV e se localiza no aspecto plantar do pé. Na porção lateral 
encontra-se o ligamento falangeano transverso lateral, ligando o hálux com o 
dígito IV e na porção medial o ligamento responsável pela conexão entre o 
hálux e o dígito II é o ligamento falangeano transverso medial. O ligamento 
oblíquo do hálux tem sua origem na porção lateral do hálux e sua inserção na 
face medial do segundo dígito e a estrutura responsável pela conexão entre os 
dedos II, III e IV é a aponeurose plantar (Harcourt-Brown, 1996). Os pés são 
revestidos por um tecido estratificado escamoso coberto por uma camada de 
queratina (Lemos, 2001) e no tecido subcutâneo encontram-se os coxins 
digitais (Harcourt-Brown, 1996).  
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3. PRINCIPAIS AFECÇÕES DO MEMBRO PÉLVICO DA AVE DE RAPINA 

3.1. Trauma 

As lesões traumáticas encontram-se entre as principais causas de injúria 
e morte das aves de rapina. Nas aves de vida livre, estas lesões foram 
responsáveis por aproximadamente 63% da casuística relatada na Alemanha 
durante um ano de observação (Lierz, 2000) e em um hospital no Reino da 
Arábia Saudita (Falcon Specialist Hospital and Research Institute of the Fahad 
bin Sultan Falcon), os traumatismos ocupam a segunda colocação em número 
de internações (Naldo e Samour, 2004). 

 
O Trauma se caracteriza por lesão tissular local, seguida de reação 

inflamatória e pode afetar a ave sistemicamente causando distúrbios no 
balanço de água e eletrólitos, efeitos metabólicos e endocrinológicos, 
embolismo e infecções (Cooper, 2002). Na maioria das vezes a ave 
traumatizada apresenta-se desorientada, desidratada, anêmica, com dor e 
susceptível à miíase e infecções bacterianas, por isso, esta afecção é 
considerada uma emergência e o atendimento básico consiste no tratamento 
sintomático (Redig, 1996). O diagnóstico diferencial deve ser realizado, 
visando minimizar a administração equivocada de fármacos e buscando o 
tratamento mais eficaz para a patologia instaurada. 

 
A reposição hídrica deve ser feita através de infusão intravenosa de 

solução de Ringer com lactato na dose de 10 ml/kg na taxa de 10 ml/min e a 
inflamação pode ser manejada com dexametazona na dose de 2 mg/kg, 
podendo ser misturada à solução de Ringer com lactato. A veia de acesso é a 
ulnar, localizada na face interna da asa e nos casos em que a ave se mostre 
muito difícil de manejar, a anestesia com isoflurano é uma opção segura. 
Além disso, é indicado a injeção intramuscular de ferro dextrano na dose de 
10 mg/kg para auxiliar no quadro de anemia e o combate à infecção deve ser 
feita com um antibiótico de amplo espectro como a enrofloxacina na dose de 
15 mg/kg intramuscular ou via oral (Regid, 1996). 

 
3.2. Fratura 

As fraturas são um achado comum nas aves de rapina (Harcourt-Brown, 
1996). A frequência de aves de rapina selvagens que apresentam fraturas 
recuperadas varia de 6 a 20% e as aves mais jovens parecem ser mais 
susceptíveis a lesões e fraturas, provavelmente devido a pouca experiência de 
caça (Bedrosian e St.Pierre, 2007). 

 
As fraturas podem ser simples, compostas ou cominutivas. As simples 

apresentam apenas um ponto de fratura, as compostas apresentam dois ou 
mais locais de fraturas e na cominutiva se encontram diversos estilhaços 
ósseos. Após a fase aguda da fratura forma-se um calo ósseo que demosntra 
o remodelamento ósseo frente à injúria (Harcourt-Brown, 1996). O 
diagnóstico deve ser confirmado pelo exame radiográfico onde o clínico pode 
avaliar toda a extensão da lesão. 
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A abordagem terapêutica vai varia de acordo com o osso acometido, 
sendo que o mais comumente afetado é o tibiotarso. Em animais jovens e 
recém-apresentados aos jesses esse tipo de fratura é comum devido ao 
animal tentar escapar resutando em um acidente deste tipo (Harcourt-Brown, 
1996). Uma outra causa de fratura de tibiotarso são os acidentes e na maioria 
da vezes a redução da fratura é realizada através do uso de pino intramedular 
com acesso parapatelar (Hollamby et al. 2004). Na figura 3 se observa a 
radiografia de uma Águia Calva que foi atropelada e fraturou os tibiotarso 
direito com redução da fratura pelo uso do pino intramedular e fixado com 
parafuso. 

 

 
Figura 3. Fratura cominutiva da diáfise do tibiotarso direito de uma Águia Calva. A e B= 
Posições crânio-caudal.e latero-medial demonstrando a fratura. C e D = Pós operatório 
mostrando o pino intramedular fixado com parafuso. E e F = União clínica do tibiotarso 
com formação do calo ósseo após 4 semanas (Hollamby et al. 2004). 

 
Outro ponto bastante acometido por fraturas é o tarsometatarso, neste 

osso, devido a suas particularidades anatômicas, o uso do pino intramedular é 
contraindicado, além disso, esta região é recoberta por uma camada 
intimamente ajustada de pele e tecidos moles que impedem a colocação de 
uma placa subcutânea. Por isso a fixação externa é a mais indicada no caso 
de fraturas do tarsometatarso, na figura 4 é possível observar uma fratura 
cominutiva de tarsometatarso de uma Águia Calva. 

 
Eventualmente podem ocorrem fraturas nos dígitos decorrentes de 

acidentes durante a caça. Os tendões flexores em conjunto com a bainha 
tendínea fornecem uma boa estabilização, por isso, muitas vezes não é 
necessária intervenção cirúrgica. Um tratamento de suporte em conjunto com 
repouso tende a resultar em cura sem maiores problemas (Harcourt-Brown, 
1996; Cooper, 2002 a). 
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Figura 4 A = Fratura cominutiva da diáfisse do tibiotarso direito de uma Águia Calva. B = 
Fixação externa com uma placa para estabilização da fratura. C = Pós operatório in situ 
na águia. Adaptado de Montgomery et al., 2011. 
 

As principais complicações relacionadas às fraturas são a má união 
óssea, osteomilete, atrite séptica e gangrena epitelial decorrente do processo 
cirúrgico. Muitas vezes a má união óssea resulta em um quadro irreversível, 
mesmo cirurgicamente, sendo necessária uma adaptação por parte da ave à 
nova conformação. Nos casos de osteomielite muitas vezes não é possível a 
drenagem do material e se recomenda a antibioticoterapia por 14 dias usando 
50 mg/kg duas vezes ao dia, via oral de Lincomicina ou Clindamicina. Para a 
artrite séptica, é necessário que se faça a lavagem articular com solução 
salina seguida por 0,25 a 0,5 ml de Lincomicina. Além disso, é indicada a 
colheita de material para cultura e antibiograma quando for possível 
(Harcourt-Brown, 1996). 

 
3.3. Luxação 

A luxação é o deslocamento total ou parcial de um ou mais ossos de 
uma articulação. A luxação da articulação acetabular pode ocorrer devido à 
avulsão do ligamento da cabeça do fêmur. Neste caso, quando a ave faz a 
extensão do membro o trocanter maior move-se dorsalmente ao antitrocanter 
travando o membro em extensão. O tratamento deve ser cirúrgico, fazendo-
se a excisão da cabeça do fêmur. As articulações fêmoro-tibial e intertársica 
podem sofrer luxação devido a um trauma extremo, causando lesões 
ligamentares e tendíneas e o recomendado é a reconstrução destas estruturas 
suturando–se Teflon (Gore-Tex) nas extremidades lesadas. O deslocamento 
falangeano pode ocorrer sem que haja lesão ligamentar, com o tratamento 
sendo de fácil solução, através de analgesia e reposicionamento da estrutura 
luxada com subsequente imobilização (Harcourt-Brown, 1996). Van Wettere e 

A B C
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Redig (2004) obtiveram sucesso em promover artrodese em duas aves de 
rapina. 

 
3.4. Pododermatite 

A pododermatite é comumente chamada de bumblefoot (BF)e foram 
encontrados relatos desta afecção em manuscritos do século XV descritos pela 
Senhora Juliana Bernes que dizia que se seu falcão apresentar inchaço nos 
pés, provavelmente será podagre, o antigo nome do BF. É uma patologia 
caracterizada por condições inflamatórias e/ou degenerativas que acometem 
os pés das aves de rapina, especialmente das mantidas em cativeiro, porém 
não é uma exclusividade destas aves (Cooper, 2002 b). A etiologia principal 
do BF são as instalações com tamanho, formato e textura inadequados, 
incluindo poleiros e demais superfícies onde a ave pousa. Outros fatores 
podem estar relacionados ao desenvolvimento desta patologia, tais como 
crescimento excessivo da garra do hálux, apoio excessivo em um dos 
membros devido a lesão ou amputação do membro contralateral, falta de 
higiene e cuidados básicos com a ave, má nutrição e infecções bacterianas 
(Burke et al., 2002). A deficiência de vitamina A já foi proposta como uma das 
causas para o desenvolvimento do BF, porém, é certo que a falta de exercícios 
tem grande parcela no aparecimento da pododermatite (Muller, 2000). As 
aves mais pesadas tendem a apresentar maior propensão ao desenvolvimento 
do BF, provavelmente devido à compressão dos vasos sanguíneos plantares, 
resultando em uma circulação solear deficiente (Rodriguez-Lainz et al., 1997). 

 
Existe certa tendência à contaminação por Staphylococcus aureus, que 

são bactérias que não fazem parte da flora intestinal normal das aves. Desta 
forma, a fonte de contaminação mais provável é o ambiente onde a ave vive. 
Um fator que pode contribuir com a incidência da infecção é a temperatura 
mais baixa dos pés em relação ao resto do corpo. De fato o S. aureus é 
responsável por mais de 60% das infecções podais nas aves de rapina 
(Cooper, 2002 b). 

 
A classificação do BF varia de três a sete estágios de acordo com os 

diferentes autores. A tabela 1 apresenta quatro esquemas de classificação da 
pododermatite. Os estágios iniciais apresentam maiores chances de sucesso, 
bem como um tratamento mais simples. Os estágios mais avançados do BF 
podem resultar até mesmo na amputação do membro acometido. 

 
Ainda existe a classificação adotada por Cooper que classifica o BF em 

três estágios: 
 
Estágio 1 – lesão moderada e localizada, frequentemente envolvendo 

apenas um dedo ou pequeno ponto no centro do coxim plantar. Na maioria 
das vezes não há isolamento de microrganismos. 

 
Estágio 2 – lesão mais extensa podendo estar associada a um 

contaminante. O exame histopatológico pode mostrar uma reação do tipo 
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inflamatória com presença de tecido fibroso e células mononucleares. Podem 
ser resultado da evolução de uma lesão do estágio 1 ou podem surgir de 
forma espontânea ou devido a lesão causada pela garra do hálux muito 
desenvolvida. 

 
Estagio 3 – lesão crônica podendo ser decorrente da lesão do estágio 

2. A infecção está instalada e pode acometer os tecidos internos, ossos e 
articulações, com a presença de abcessos com material fibrino-purulento ou 
até mesmo caseoso em casos mais avançados. É indicada a intervenção 
cirúrgica removendo o tecido necrosado com antibioticoterapia intensiva no 
período pós-operatório (Cooper, 2002 b; Virgínio, 2012). 

 
Tabela 1. Esquema de classificação da pododermatite de acordo com 
quatro autores. Adaptado de Burke et al. (2002). 
Grau Halliwell Redig Remple Degernes 

I 

Infecção crônica 
grave, celulite e 
inchaço de todo o 
coxim plantar, 
requer tratamento 
intensivo e 
intervenção 
cirúrgica com 
prognóstico de 
reservado a ruim 

Coxim plantar com 
aumento de volume 
e celulite 
generalizada, a 
forma crônica é 
mais severa e o 
prognóstico é 
reservado 

Estágios iniciais de 
lesão, sem 
aparência de 
infecção, reação de 
hiperqueratose 

Descamação de 
pequenas áreas da 
superfície plantar, 
presença de 
pequenos pontos 
rosados 

II 

Lesão mais 
localizada no 
coxim plantar, com 
aparência 
encapsulada  

Aumento do coxim 
plantar com 
encapsulamento 
central localizado, 
após a punção e 
combate à infecção 
o prognóstico é 
favorável 

Infecção dos 
tecidos adjacentes 
à superfície de 
contato, porém 
sem aumento de 
volume acentuado, 
pode ter presença 
de necrose 
isquêmica 

Sem úlceras 
aparentes, 
diminuição da 
espessura epitelial 
em pontos 
circunscritos no 
coxim plantar 

III 

Lesão discreta no 
pé, devido a corpo 
estranho, pequena 
ferida ou 
descamação do 
epitélio plantar 

Aumento discreto 
de uma área 
localizada da 
superfície plantar 

Infecção com 
grande aumento de 
volume de 
característica 
fibrosa, serosa ou 
caseosa 

Ulceração do 
coxim plantar com 
presença de 
hiperqueratose 

IV 

 Aumento de uma 
porção distal de um 
dos dedos sem 
ruptura da pele. 
Prognóstico é bom 

Infecção com 
grande aumento de 
volume atingindo 
estruturas mais 
profundas 
produzindo 
tenossinovites, 
artrite e 
osteomielite 

Pontos necróticos, 
ulceração plantar, 
com presença de 
dor 

V 

  Deformação do 
membro com perda 
de função 

Aumento de 
volume e celulite, 
necrose de tecidos 
adjacentes, 
aumento de 
volume plantar e 
digital com 
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acúmulo de debris 
necróticos 
sugerindo infecção 
na região dos 
tendões flexores 
com presença de 
dor acentuada 

VI 

   Necrose tendínea, 
ruptura dos 
tendões, anquilose 
e perda de função 
digital 
 

VII    Osteomielite 
 

Na figura 5 é possível verificar diferentes graus de acometimento da 
pododermatite em aves de rapina. 

 

 
 

Figura 5. A – estágio inicial do Bumblefoot mostrando a presença de regiões 
rosadas no coxim plantar; B – Bumblefoot grau 2 segundo Cooper com aumento de 
volume dos tecidos moles na região plantar; C – Bumblefoot grau 3 segundo Cooper 
com comprometimento ósseo e articular nas falanges e metatarso. Adaptado de 
Cooper (2002). 
 

O tratamento do BF tem por objetivo recuperar a superfície plantar, 
retornando aos níveis de normalidade. Nos casos mais severos é 
recomendada a amputação do membro e em casos extremos a eutanásia. 
Porém, na maioria das vezes é possível a recuperação total da ave com a 
modificação do ambiente e do manejo, bem como o tratamento com 
antibióticos tópicos e sistêmico e o uso de anti-inflamatórios não 
esteroidais. A escolha do antibiótico se faz mais eficiente após a cultura e 
antibiograma, mas frequentemente pode-se lançar mão de Lincomicina 
(50 mg/kg via oral, duas vezes ao dia) e cloxaciclina (250 mg/kg via oral, 
duas vezes ao dia) por sete a dez dias. O uso de superfícies adequadas 
como o Astroturf ®, o exercício frequente, a dieta balanceada e a 
observação frequente dos pés da ave podem prevenir o desenvolvimento 
desta patologia. 

A B C 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que se possa manter a higidez da ave de rapina, além dos 
cuidados básicos com a alimentação e higiene, é necessário que o 
falcoeiro possua noções de anatomia e conhecimento das principais 
patologias que afetam estes animais, de forma que o reconhecimento 
precoce pode fazer a diferença entre o sucesso e a falha no tratamento. O 
falcoeiro em conjunto com o médico veterinário pode aumentar a 
qualidade de vida da ave de rapina, prevenido acidentes e o aparecimento 
de doenças infecciosas, bem como o tratamento mais eficaz caso venha a 
ser acometida por alguma das patologias citadas na presente revisão.  
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