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Este trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao Curso de Medicina 

Veterinária da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Tuiuti 

do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Médico Veterinário, é 

composto pelo Relatório de Estágio, onde são descritas as atividades realizadas 

durante o período de 01 de março a 19 de maio de 2017, no Aquário de Ubatuba, 

localizada em Ubatuba litoral norte do Estado de São Paulo, local de cumprimento 

do Estágio Curricular, e relato de casos que versam sobre Manejo e controle de 

pododermatite em pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus, Forster 1781) 

no Aquário de Ubatuba situado em Ubatuba - SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

Pinguins são considerados sentinelas do ambiente marinho servindo como 
indicadores precoces de impactos ambientais e desequilíbrios ecológicos. Um dos 
animais presentes no Aquário de Ubatuba é o pinguim-de-magalhães (Spheniscus 
magellanicus) (Forster 1781). Pinguins são aves marinhas que passam a maior parte 
da vida no mar não estando adaptadas a longos períodos sobre pisos firmes e 
rugosos. Portanto, quando em cativeiro é comum a ocorrência de bumblefoot nestes 
animais, doença que tem como principal fator predisponente o trauma associado a 
piso inadequado. Bumblefoot é o nome comum da pododermatite em aves. Pode ser 
caracterizado por escoriações, ulcerações e se não tratadas podem evoluir para 
osteomielite. O objetivo do trabalho é relatar as atividades do estágio realizado no 
Aquário de Ubatuba e apresentar propostas de tratamento para pododermatite em 
pinguim-de-magalhães.  
 

Palavra chave: pinguim-de-magalhães, pododermatite, trauma, bumblefoot 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O litoral paulista tem cerca de 700 km de extensão, 60% de praias, belas 

paisagens. Rico em opções de lazer e turismo. São 16 municípios litorâneos. A 

temperatura fria das águas é uma das desvantagens. Possui também um complexo 

ecossistema em estuários, manguezais, restingas, cavernas, rios, costões e cerca 

de 149 ilhas (GUIA GEOGRÁFICO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017). 

Ubatuba fica a 234 km de São Paulo e 324 km do Rio de Janeiro, fazendo 

fronteira, ao norte, com Paraty. 

As paisagens em Ubatuba impressionam. O encontro da Serra do Mar com o 

oceano forma cenários estonteantes na região. As praias são excelentes para 

esportes náuticos e mergulho. 

O Aquário de Ubatuba é um empreendimento privado, fundado em fevereiro 

de 1996 por um grupo de oceanógrafos. Desde sua inauguração, já recebeu 

milhares de pessoas, que puderam absorver conhecimentos e serem sensibilizadas 

acerca da importância da conservação do ambiente marinho e da riqueza de sua 

biodiversidade (AQUÁRIO DE UBATUBA, 2017). 

Um dos principais objetivos do Aquário de Ubatuba é a pesquisa voltada para 

conservação no ambiente marinho. Foi o primeiro aquário privado aberto à visitação 

pública no país, pioneiro também no conceito de tanque de toque, por meio do qual 

os visitantes, através do contato com os animais e de acompanhamento, sempre de 

um monitor, podem aprender com maior facilidade conceitos de biologia e 

conservação.  

O Oceanógrafo Hugo Gallo Neto, fundador e Diretor-Executivo do Aquário de 

Ubatuba, diz que “a Educação Ambiental é prioridade no Aquário de Ubatuba, pois 

aqui aplicamos o conceito de edutainment (do inglês a fusão das palavras 

education=educação + entertainment=entretenimento), permitindo que os visitantes, 

ao mesmo tempo em que se descontraem em um passeio, aprendam e passem a 

valorizar e respeitar nossa biodiversidade aquática e marinha” (AQUÁRIO DE 

UBATUBA, 2017). 
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Um dos animais que estão no Aquário de Ubatuba, é o pinguim-de-magalhães 

(Spheniscus magellanicus) (Forster 1781), pertencente à ordem dos 

Sphenisciformes e família Spheniscidae. 

Oriundas geralmente da Patagônia, situada no sul da Argentina, estas aves 

migratórias percorrem milhares de quilômetros, seguindo seu principal alimento, os 

cardumes de anchovas (Engraulis anchoita) e aparecem no litoral brasileiro entre os 

períodos de junho a meados de outubro (GUERNIERI, 2007).  

O motivo do trabalho realizado com os pinguins-de-magalhães do Aquário 

de Ubatuba, é que são animais que não estão habituados ao nosso convívio, são 

extremamente dóceis e carismáticos, e também poder conhecer os hábitos, manejo 

e patologias dessa espécie, entre elas a pododermatite ou bumblefoot.  
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2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

 

 O estágio curricular obrigatório para conclusão do curso de Medicina 

Veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná foi desenvolvido no Aquário de 

Ubatuba, no Estado de São Paulo, no período de 01 de Março de 2017 a 19 de Maio 

de 2017 com carga horária de 448 horas, e para desenvolver o trabalho de 

conclusão de curso foi assinado um termo de sigilo de informações do Aquário de 

Ubatuba. 

Minha orientadora de estágio da Universidade Tuiuti do Paraná foi a 

professora MSc. Esp. Lucyenne Giselle Popp Brasil Queiroz, e minha orientadora 

profissional do estágio no Aquário de Ubatuba foi a Médica Veterinaria MSc. 

Verônica Takatsuka. 

Ubatuba esta localizada no litoral norte do Estado de São Paulo, e o Aquário 

de Ubatuba (Figura 01) está localizado na Rua Guarani, 859, Bairro Itaguá, Ubatuba 

São Paulo.  

O aquário foi fundado pelo Oceanógrafo Hugo Gallo Neto, em Fevereiro de 

1996.  

O Aquário de Ubatuba funciona de segunda a domingo, a partir das 8 horas, 

horário esse para funcionários e estagiários, para desenvolver trabalhos internos na 

manutenção do aquário, ficando aberto ate às 22 horas. O aquário não possui 

plantonista, tendo apenas o segurança noturno. O horário de visitação é das 10 

horas às 22 horas. 

O Aquário de Ubatuba possui 19 recintos, 700 animais , sendo 130 espécies, 

entre essas espécies esta o pinguim-de-magalhães. 

Os recintos estão dispostos por animais de água doce e animais de água 

salgada, como mostra a figura 02. Os recintos são denominados por tanque 

amazônico, tanque piranhas, tanque mangue, tanque costão rochoso I, tanque 

costão rochoso II, tanque coral I, tanque praia arenosa, tanque adaptações, tanque 

moréias, tanque cavalos marinhos, tanque coral II, tanque crustáceos, tanque água 

vivas, tanque iguana, tanque dragão barbudo, tanque terrário, pinguinário, tanque 

oceânico, tanque de contato, tanque telhado.   
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Figura 01 : Fachada do Aquário de Ubatuba em 2017 

 
Fonte: Aquário de Ubatuba, 2017 

 
 

Figura 02: Planta baixa do Aquário de Ubatuba em 2017 

 
Fonte: Aquário de Ubatuba, 2017 
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

Dentre as atividades desenvolvidas durante o período de estágio houve 

acompanhamento aos setores de veterinária, manejo, educação ambiental.  

Para os estagiários do Aquário de Ubatuba era disposto uma escala de 

horários a seguir (Quadro 01), essa escala era mudada diariamente, e deveria ser 

usada para que todos os estagiários pudessem passar por todos os setores em 

diferentes horários. 

 

Quadro 01: Escala de horário de trabalho para estagiários em 2017 

DATA 

HORARIO E.A. TANQUE CIRC./RECR. MANEJO VETERINÁRIA PESQUISA ETOGRAMA PROJETO 

08 as 10h               

10 as 12h               

12 as 14h               

14 as 16h                

16 as 18h               

18 as 20h               

20 as 22h               

 

3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Educação ambiental no tanque de contato (Figura 03) é quando os visitantes 

interagem com algumas espécies de animais no tanque. Essas espécies são a 

estrela do mar, estrela do mar vermelha, pepino do mar, búzio, lagosta sapateira e 

ouriço-pindá. Além de poderem tocar nos animais (Figura 04), os visitantes procuram 

saber sobre particularidades dessas espécies, e os estagiários conscientizam as 

pessoas da importância desses animais e da conservação da fauna marinha. 

As estrelas do mar são animais que estão ameaçadas de extinção, são 

equinodermos, e se alimentam de crustáceos, moluscos e files de peixes.  

O pepino do mar é um equinodermo, é um animal filtrador, e é essencial para 

limpeza no ambiente marinho. 

O búzio é um molusco, e infelizmente hoje em dia é muito utilizado em 

artesanatos. É realizada a extração desses animais ainda muito jovens para 

poderem ser usados em peças de bijuterias.  
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A lagosta sapateira é um crustáceo podendo ser utilizado na culinária, porém 

esse animal não possui a mesma quantidade de carne como a lagosta vermelha. 

O ouriço-pindá é um equinodermo que se alimenta principalmente de algas. 

Ocorre muito acidente com essa espécie, pois é um animal que vive em costões 

rochosos e as pessoas pisam em seus espinhos, quebrando-os, por isso é um 

animal muito temido, apesar dessa espécie não ser venenosa. 

 

Figura 03: Tanque de contato do Aquário             Figura 04: Toque em animais no Tanque  
de Ubatuba em 2017                         de contato do Aquário de Ubatuba em 2017                                                                              

           
 

3.2 CIRCUITO/ RECREAÇÃO  

 

É voltado para educação ambiental das crianças (Figuras 05, 07). Nesse local 

são realizadas brincadeiras como pescaria de objetos que não são ou não deveriam 

ser encontrados em praias (Figura 08), além de oferecer livros infantis voltados para 

preservação e conscientização ambiental, folhas de papel reciclado, e giz de cera, 

onde as crianças podem fazer desenhos de animais marinhos (Figura 06), e 

estagiários fazem pinturas corporais, enquanto passam informações do quanto é 

importante a preservação das espécies, não destruindo e não sujando locais 

ambientais.  
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Figura 05: Área de recreação no Aquário de Ubatuba em 2017 –  
Pinturas e desenhos 

       
Figura 06: Área de recreação no Aquário de Ubatuba em 2017 –  

Exposição de desenhos e livros 

 
 

Figura 07: Área de recreação no Aquário                       Figura 08: Área de recreação no Aquário de  
de Ubatuba em 2017 –  Mesa de jogos                           Ubatuba em 2017 - Pescaria 
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3.3 PESQUISA  

 

 Cada estagiário deveria obrigatoriamente apresentar uma pesquisa sobre um 

tema e apresentar ao final do estágio, para tanto reserva-se um período para efetuar 

a pesquisa. O tema apresentado no final do estágio foi sobre pododermatite em 

pinguim-de-magalhães. 

 

3.4 PROJETO  

 

Projeto gaivotas era realizado na praia e consistia no monitoramento do 

vento, do mar, quantidade de pessoas presentes na região, a quantidade de animais 

presentes no momento, e quais são essas aves, porque muitas vezes aparecem 

grande quantidades de urubu, carcará, biguá, garça, além de grande número de 

gaivotas. Esse projeto era realizado para atrair essas aves para frente do aquário, 

pois antigamente era o local onde elas se alimentavam. Atualmente é um 

observatório de aves, e para atração das aves são oferecidos peixes.  

 

Figura 09: Gaivotas se alimentando de peixes na praia 

 
Fonte: Globo, 2015 

 

3.5 ETOGRAMA  

 

O etograma é o estudo do comportamento animal, Avaliava-se o 

comportamento do tubarão mangona (Carcharias taurus) e o tubarão lixa 

(Ginglymostoma cirratum) que se encontram no tanque oceânico. O monitoramento 
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era realizado diariamente, por três vezes ao dia, às 10h, às 14h e às 18h. Para isso 

levava-se uma planilha, uma caneta e um cronômetro.  

 
Figura 10: Tubarão lixa do Aquário de Ubatuba em 2017 

 
Fonte: Aquário de Ubatuba, 2017 

 
Figura 11: Tubarão mangona do Aquário de Ubatuba em 2017 

 
Fonte: Aquário de Ubatuba, 2017 

 

3.6 SETOR DE MANEJO  

 

O manejo dos tanques e dos animais era realizado com o intuito de manter 

boa a qualidade da água, e assim, consequentemente a saúde e bem estar dos 

animais. 

No manejo no período da manhã era feita a limpeza nos tanques de visitação, 

retirando-se a alimentação que sobrou. É feita a contagem da alimentação retirada 

do tanque para diminuir possíveis perdas e após é realizado a limpeza interna dos 

vidros. Essa limpeza dos tanques era feito para diminuir possíveis danos à água e 

visando o bem estar e saúde dos animais. 
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 Ainda pela manhã era realizado o parâmetro da água dos tanques do 

internamento, e dos animais novos que estavam na quarentena, analisando pH, 

nitrito, amônia, temperatura, oxigênio dissolvido, teste de concentração de 

carbonatos e salinidade. Caso a água estivesse com alterações, era feita a troca 

parcial ou total da água, ou ainda a correção da água com carbonatos, bicarbonato e 

acidificantes. 

No período da tarde, era realizado a análise de parâmetros da água dos 

tanques da visitação, analisando-se pH, nitrito, amônia, temperatura, oxigênio 

dissolvido, teste de concentração de carbonatos, salinidade. Caso a água estivesse 

com alterações, poderia ser corrigida com diversos compostos como, por exemplo, 

carbonatos, bicarbonato e acidificantes. 

 

3.7 SETOR DE VETERINÁRIA 

 

O setor de veterinária visa à saúde e bem estar de todos os animais do 

aquário, cuidando sempre da higiene dos recintos, higiene dos funcionários, para 

que não ocorra nenhuma afecção. Neste setor também ocorre à preparação dos 

alimentos oferecidos aos animais, sempre pesando para que não ocorram perdas.  

Às 08h é realizada a lavagem e desinfecção do Pinguinário (Figura 12), que é 

feito no setor de veterinária pelo uso de produtos químicos como a Clorexidina 2% e 

Amônia Quaternária. 

Figura 12: Pinguinário 

 
 

O pinguinário é uma área destinada aos pinguins-de-magalhães, é composto 

por uma pequena área seca e o restante preenchido por água salgada. Na área 

seca o piso é de pedra granito, e sobre ele é colocado um tapete de borracha furada 
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(Figura 13), para que os pinguins possam permanecer em superfície acolchoada. O 

tapete é utilizado para drenar parte do guano, evitando que as aves, de pé ou 

deitadas, entrem em contato com seus próprios excrementos. 

Na área seca também possui pedras artificiais moldadas com isopor, espuma 

de expansão, jornal e recobertos com tintas para que sua aparência fique próxima 

de uma pedra natural.  

Figura 13: Tapete de borracha furada. 

 
Fonte: LBorborrachas, 2017 

  

  Para lavagem da área seca do pinguinário era utilizado água com alta 

pressão, 200ml Clorexidina 2% Gliconato degermante da Vic Pharma® e Vancid 

10® desinfetante a base de amônia quaternária.  

Às 09h era preparada e administrada a vitamina dos pinguins, e após os 

peixes para alimentação dos pinguins eram lavados e separados para que fossem 

oferecidos como alimento às 11h e 30 min. Após a alimentação dos pinguins era 

realizada a limpeza e lavagem dos acessórios utilizados e lavagem da pia e do piso 

da cozinha. 

Durante o período da manhã ainda era realizado a alimentação dos animais 

que estivessem na quarentena e internamento. Após a alimentação a água de cada 

tanque da quarentena e internamento era sifonada, para retirada do resto do 

alimento ou se necessário era realizada a troca de água conforme resultados de 

testes de parâmetros de água realizados no setor de manejo.  

No período da tarde eram exercidas as atividades na cozinha preparando a 

alimentação de todos os tanques de visitação e o jantar dos pinguins.  

Para alimentação nos tanques de visitação eram cortados filés e postas de 

peixes, eram picados mariscos, camarões, lulas, além de frutas, verduras e legumes. 
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Após o corte dos alimentos, eram pesados e separados em potes de plástico 

nomeados para cada tanque, de acordo com que cada animal se alimenta e com o 

tamanho do abocanhamento. A alimentação nos tanques era realizada às 16 horas, 

após era feita a lavagem dos acessórios e da louça utilizada. 

Para os pinguins eram separados e lavados os peixes para que às 17 horas a 

alimentação fosse feita, e após também eram feitas as lavagens dos acessórios e 

louças utilizadas, assim como bancadas e piso da cozinha. Lavagem e troca de 

água clorada para os pedilúvios existentes na entrada e saída de cada setor da 

veterinária. 

O manejo dos pinguins-de-magalhães preconiza sempre a utilização de 

equipamentos de proteção individual como óculos de proteção, luvas de 

procedimento, além de botas de borracha e o colete do aquário que deveria ser 

usado em todos os setores. 

A contenção dos pinguins se faz necessária quando estes são manipulados 

para realizar algum procedimento médico. Para conter um pinguim é necessário 

capturá-lo pela parte posterior da cabeça, segurá-lo firmemente com três dedos no 

alto do crânio, parte de trás da mandíbula inferior bem presa entre o mindinho e o 

polegar, e depois se apóia com outro braço sob a barriga para levantar o animal.                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

4 MANEJO E CONTROLE DE PODODERMATITE EM PINGUIM-DE-MAGALHÃES 

 

4.1 RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

Foram acompanhados o manejo e procedimentos clínicos de 8 pinguins-de-

magalhães do Aquário de Ubatuba no período de Março à Maio de 2017.  

Às 9 horas eram realizadas as suplementações vitamínicas para todos os 

pinguins-de-magalhães, pois os peixes utilizados na alimentação eram congelados 

para diminuir a carga parasitaria, e por esse motivo a suplementação vitamínica era 

necessária porque os peixes perdem muitas propriedades devido ao congelamento e 

para que os pinguins não sofressem deficiências vitamínicas a suplementação se 

fazia necessária.  
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A suplementação vitamínica (Figura 14) utilizada no Aquário de Ubatuba eram 

manipuladas por uma farmácia de manipulação veterinária Drogavet® e eram 

apresentadas em cápsulas, sua composição  segue de acordo com a tabela 01. 

 

Tabela 01: Composição da suplementação vitamínica manipulada para pinguim-de-
magalhães do Aquário de Ubatuba 

 

Vitamina A 835 UI 

Vitamina E 25 UI 

Vitamina C 25 mg 

Tiamina 24 mg 

Riboflavina 1,8 mg 

Piridoxina 1,8 mg 

Ácido Pantotênico 1,8 mg 

Ácido Fólico 60 mcg 

Biotina 30 mcg 

Ômega 3 100 mg 

 

Figura 14: Suplementação vitamínica manipulada para pinguins-de-magalhães 
em Aquário de Ubatuba, 2017 

 
 

O Rescue Remedy foi manipulado por farmácia homeopática eram 

administradas para animais que estavam em processo de muda e para pinguins que 

apresentavam pododermatites, pois ele age como cicatrizante.  O frasco possui 30 

ml (Figura 15). 

Adiciona-se 1 cápsula de suplementação vitamínica no trato digestório dos 

peixes utilizados na alimentação dos pinguins realizadas no período da manhã (às 9 
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horas), e adicionava mais 4 gotas para os animais que estavam em processo de 

muda ou que apresentavam pododermatite.   

 
Figura 15: Rescue Remedy para  
Tratamento de pododermatite em 

Pinguim-de-magalhães no Aquário de  
Ubatuba em 2017 

 
 

Durante o período de estágio foi acompanhado a evolução e o tratamento 

para os pinguins-de-magalhães com pododermatites, para isso os pinguins eram 

pesados mensalmente (Quadro 03), a alimentação era controlada, eram oferecidos 6 

peixes para cada pinguim no almoço, realizado às 11h 30 min e mais 6 peixes para 

cada pinguim no jantar, realizado as 17 horas (Quadro 02 ), e os pinguins passaram 

a ficar 10 horas consecutivas em água, sem acesso a piso seco.  

 

Quadro 02: Controle de alimentação dos pinguins-de-magalhães de exposição no Aquário de 
Ubatuba em 2017 

Controle de alimentação de pinguins-de-magalhães 

Mês Refeição Amarela Amelie Big Z Malu Costela Gru Juju Ronaldo 

Data Vitamina 
9 h 

        

Almoço 
11h 30m 

        

Jantar 
17h 

        

 
Na tabela de alimentação eram marcados OK para os pinguins-de-magalhães 

que ingerissem os peixes contendo a suplementação vitamínica, e marcados a 
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quantidade de peixes no almoço e no jantar para cada pinguim. A quantidade total 

de peixes durante o dia para cada pinguim-de-magalhães do Aquário de Ubatuba 

varia de 600 a 800 g/dia. 

 

Quadro 03: Pesagem dos pinguins-de-magalhães no período de Março/2017 a Maio/2017 

Mês / 
Animal 

Juju Ronaldo Costela Amarela Malu Big Z Gru Amelie 

Março/17 4,7kg 4,4kg 4,2kg 4,8kg 4,6kg 4,8kg 4,9kg 3,7kg 

Abril/17 3,9kg 4,3kg 4,4kg 3,6kg 3,8kg 5,9kg 4,2kg 3,7kg 

Maio/17 3,5kg 5,4kg 4,1kg 3,8kg 3,6kg 4,2kg 3,8kg 3,6kg 

 

Pela tabela de pesagem pode-se perceber que os pinguins-de-magalhães 

machos são mais pesados e que em literatura, seriam mais propensos a 

pododermatite.  

A evolução da pododermatite também foi acompanhada com fotos mensais 

de cada animal.  

O pinguim de nome Big Z que era uma dos maiores animais e mais pesados 

não apresentou lesão plantar, assim como o pinguim de nome Ronaldo também 

estava com os coxins sem lesão. O pinguim de nome Costela no mês de Março 

apresentou lesão de Grau 1, mais com o manejo de deixar esses animais mais 

tempo em água, este apresentou melhora significativa nos meses seguintes. O 

pinguim denominada Juju, apresentou melhora significativa pelo manejo de deixar 

esses animais mais tempo em água. Assim como o pinguim de nome Amarela teve 

uma melhora bem significativa da lesão de grau 1 com o manejo consecutivo de 

permanência de maior tempo em água. O pinguim chamado Gru também 

apresentou lesão de grau 1, porém a evolução foi mais lenta que dos demais. O 

pinguim de nome Amelie no mês de março apresentou inicio da lesão de grau 2, já 

no mês de maio a lesão evoluiu para o grau 1 pelo manejo de deixar os pinguins 10 

horas consecutivas em água.  
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Figura 16: Superfície plantar dos pinguins-de-magalhães de nome Big Z e Ronaldo, nos 
meses de Março, Abril e Maio de 2017 em Aquário de Ubatuba 

 
Fonte: Takatsuka, 2017 

 

 

Figura 17: Superfície plantar dos pinguins-de-magalhães de nome Costela e Juju, nos meses 
de Março, Abril e Maio de 2017 em Aquário de Ubatuba 

 
Fonte: Takatsuka, 2017 
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Figura 18: Superfície plantar dos pinguins-de-magalhães de nome Amarela e Gru, nos meses 
de Março, Abril e Maio de 2017 em Aquário de Ubatuba 

 
Fonte: Takatsuka, 2017 

 

 

Figura 19: Superfície plantar dos pinguins-de-magalhães de nome Amelie e Malu, nos meses 
de Março, Abril e Maio de 2017 em Aquário de Ubatuba 

 
Fonte: Takatsuka, 2017 
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4.2 DISCUSSÃO 

 

De acordo com o acompanhamento das fotos todos os pinguins obtiveram 

melhora significativa com o tratamento de manter esses animais em água, com 

exceção da Malu que não melhorou e até aumentou em diâmetro o tamanho da 

lesão, mais esta conseguia se equilibrar nas pedras (Figura 20) e se manter fora da 

água durante o dia, e observando a gravidade da lesão iniciou-se um tratamento 

diferencial para ela.  

Figura 20: Pinguim-de-magalhães denominada Malu 
se equilibrando nas pedras, durante o dia. 

 
Fonte: Takatsuka, 2017 

 
 Para o pinguim denominado Malu foi administrado Clindamicina 300mg, 

Maxicam® 0,5mg. Os peixes que foram fornecidos durante o dia eram hidratados 

com 10mL de solução fisiológica 0,9%, pois os medicamentos utilizados 

sobrecarregam fígado e rins, e a única fonte de água é a alimentação. Assim 

consegue-se que os rins eliminem o fármaco mais facilmente, em uma concentração 

mais baixa. O uso de pedilúvio é feito com permanganato de potássio e água morna 

por 30min, é realizado limpeza e debridamento da lesão com clorexidine 2% além da 

massagem com DM-GEL® por 3min e reintrodução do animal na água.  

 Para o pinguim denominado Amelie, que também estava com a superfície 

plantar lesionada de grau 2 e após o manejo de permanência por 10 horas 

consecutivas a lesão passou para classificação de grau 1. Para essa paciente foi 

administrado Maxicam® 0,5mg. Os peixes que foram fornecidos durante o dia eram 

hidratados com 10mL de solução fisiológica 0,9%, pois os medicamentos utilizados 

sobrecarregam fígado e rins, e a única fonte de água é a alimentação. Assim 
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consegue-se que os rins eliminem o fármaco mais facilmente, em uma concentração 

mais baixa, e após a reintrodução do animal em água foi feita.  

 

4.3 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

Pinguins são sentinelas do ambiente marinho e, a partir de sua observação e 

estudo, é possível aprender sobre a natureza e intensidade dos impactos humanos 

nos oceanos do hemisfério sul (DIAS, 2012).  

Atualmente existem 18 espécies reconhecidas de pinguins e, embora 

nenhuma delas se reproduza na costa brasileira, quatro já foram registradas em 

nosso litoral durante a migração invernal: pinguim-de-magalhães (Spheniscus 

magellanicus) (Foster, 1781) (Figura 21), pinguim-rei (Aptenodytes patagonicus) 

(Figura 22), pinguim-de-testa-amarela (Eudyptes chrysolophus) (Figura 23) e 

pinguim-de-penacho-amarelo (Eudyptes chrysocome) (Figura 24) (ICMBIO, 2010).  

O pinguim-de-magalhães é a espécie mais comumente registrada no litoral 

brasileiro. Os adultos atingem um comprimento de 71 cm, asa entre 18 a 20 cm e 

peso de aproximadamente 4 kg, os machos são geralmente maiores que as fêmeas. 

Sua migração ocorre desde as colônias reprodutivas na região da Patagônia, pelas 

correntes oceânicas, em busca da abundância de alimento na plataforma continental 

brasileira. Se reproduz em colônias numerosas distribuídas pela Argentina, Ilhas 

Falkland (Malvinas) e Chile, realizando anualmente movimentos migratórios para o 

Brasil. É uma espécie de ave marinha classificada como Quase Ameaçada 

(BRANCO, 1998; ICMBIO, 2010). 

A ocorrência do pinguim-de-magalhães no Brasil apresenta frequência anual. 

Esses pinguins permanecem nas colônias do sul da América do Sul desde meados 

de setembro até meados de abril, quando então adultos, iniciam sua migração em 

direção ao norte utilizando a plataforma continental. Já os jovens pinguins parecem 

migrar mais tarde, começando a aparecer em junho e permanecendo até novembro 

em águas brasileiras e estes podem ficar vagando por até quatro anos em alto mar 

(ICMBIO, 2010). 
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Figura 21: Pinguim-de-magalhães                                   Figura 22: Pinguim-rei  
(Spheniscus magellanicus)    (Aptenodytes patagonicos) 

                    
Fonte: Total Clipping, 2017.    Fonte: R7 entretenimento, 2017 

 

 
 
 
 

Figura 23: Pinguim-de-testa-amarela   Figura 24: Pinguim-de-penacho-amarelo 
(Eudyptes chrysolophus)    (Eudyptes chrysocome) 

                    
Fonte: Pinterest, 2017.     Fonte: Passarinhos, 2017 

 

Os pinguins são aves marinhas especializadas em mergulhar e nadar com 

membros anteriores modificados em nadadeiras, barbatanas ou a remos que não 

podem ser dobradas. Essa característica ocasionou a perda da capacidade de vôo. 
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As narinas em fendas possuem glândulas de sal bem desenvolvidas, com a função 

de excreção do excesso de cloreto de sódio a que são expostos nas águas 

marinhas. Possuem patas curtas com membranas interdigitais, essa adaptação lhes 

favorece o nado, pois as patas servem de leme, em contrapartida, dificulta-lhes a 

locomoção em terra, tendo que optar pela marcha desajeitada ou pelo deslizamento 

peitoral sobre as superfícies cobertas com gelo. Possuem a cauda curta com penas 

bastante rijas e escamosas, penas estas que cobrem todo o corpo do animal e 

evitam a perda de calor. Entre as adaptações observamos que seus ossos não são 

pneumáticos, sendo aves proporcionalmente pesadas, com pescoço e bicos 

grossos. Embora não pareça, mais os pinguins possuem um pescoço bem longo e 

ligeiramente curvo, sendo uma eficaz adaptação à captura de peixes velozes 

embaixo da água, mas também ótima defesa contra os predadores (BRANCO, 1998; 

DE NAPOLI, 2011; ICMBIO, 2010; PEREIRA, 2003). 

A orelha produz uma espécie de óleo que protege o canal auditivo e 

impermeabiliza as penas quando o pinguim mergulha. Uma película transparente 

cobre-lhe os olhos de maneira que seu órgão de visão não entre em contato com a 

salinidade da água do mar. A visão apresenta-se bastante desenvolvida e é 

fundamental aos pinguins (PEREIRA, 2003). 

Os pinguins possuem vários mecanismos que regulam a temperatura 

corporal. Suas penas espessas e impermeáveis não deixam a água entrar em 

contato com a pele e ainda protegem do vento frio. Com milhares de penas que se 

sobrepõem como telhas, e com bárbulas microscópicas nessas penas que se 

entrelaçam para formar um escudo impermeável, os pinguins são bem equipados 

para a vida no mar (DE NAPOLI, 2011). Seu espesso tecido adiposo funciona como 

um aquecedor natural, além de servir como reserva energética em períodos críticos, 

e a piloereção garante a regulação da temperatura periférica, permitindo a entrada 

de camadas de ar entre as penas. Ao ocorrer à troca de calor da superfície corporal 

com o ar que penetrou, este se torna quente, regulando assim a temperatura 

naturalmente (GUERNIERI, 2007; PEREIRA, 2003). 

A temperatura corpórea de um pinguim está entre 39 – 41°C sendo 

necessário manter o animal em área de pouca luz e com uma temperatura entre 

25°C e 29°C, isto diminui o estresse e a perda de calor. As reservas energéticas e o 

isolamento provindo das penas e gorduras são tão eficazes que pequenos aumentos 

de calor metabólico são suficientes para manter uma alta temperatura corpórea, 
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acima das temperaturas ambientais. Este metabolismo requer um alto custo 

energético (CERCHIAIRI, 2001). 

Os pinguins-de-magalhães estão distribuídos do Continente Antártico até as 

Ilhas Galápagos, formando mais de 90% da biomassa da avifauna dessa região 

(BRANCO, 1998). As colônias de nidificação do pinguim-de-magalhães se 

distribuem através do litoral sul da América, desde aproximadamente 30° de latitude 

sul no Oceano Pacífico (Chile), até 42° S no Atlântico (Argentina) (CERCHIAIRI, 

2001). 

O ambiente típico dos pinguins é o marinho. As colônias de pinguins podem 

contar com milhões de indivíduos (JANSSEN, 1997). 

A vida dos pinguins, portanto, apresenta uma série de adaptações peculiares 

e condições ambientais igualmente singulares. De qualquer forma, as colônias de 

nidificação costumam estar localizadas onde não há uma grande variação anual de 

temperatura das águas costeiras, tendo como média 5°C. Em terra, também 

procuram encontrar zonas com poucas variações térmicas e, quando a situação 

parece menos favorável, conseguem manter a constância térmica mediante 

estratégias de tipo comportamental, chegando até a construir ninhos subterrâneos, 

para a proteção de predadores (Figura 25) (JANSSEN, 1997). 

 
Figura 25: Spheniscus magellanicus em ninhos subterrâneos. 

 
Fonte: BW. Consultoria Veterinária, 2015 

 

A razão para que os pinguins formem colônias tão densas, entre outros 

fatores, seria para diminuir a dispersão do calor em climas particularmente frios. 

Portanto, é lógico que nas zonas de radiação solar intensa as comunidades de 

pinguins sejam formadas por grupos dispersos. Contudo, nesse último caso, 
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naqueles lugares onde o clima é relativamente quente a atividade dos pinguins fica 

restrita ou concentrada às horas noturnas (JANSSEN, 1997). 

Durante o período reprodutivo, os pinguins deixam as colônias para realizar 

breves deslocamentos em busca de alimentação. Estes deslocamentos podem ser 

diários ou durar alguns dias, contudo os indivíduos repetidamente retornam para 

suas colônias. A frequência desse retorno está relacionada com o sucesso 

reprodutivo (ICMBIO, 2010). 

Após a reprodução, os indivíduos realizam a muda de penas, o que precede a 

alteração do comportamento das aves para uma vida mais pelágica durante a 

temporada não reprodutiva. O pinguim-de-magalhães realiza longas migrações 

pelágicas, sendo tais deslocamentos um evento anual e considerado uma das 

características da espécie (ICMBIO, 2010).  

As aves que se reproduzem nas colônias ao extremo sul da Argentina (Ilha 

Martillo – Tierra Del Fuego) migram até a região da Península Valdés (42ºS), onde 

permanecem nos meses de inverno. Por outro lado, as aves que se reproduzem nas 

Ilhas Malvinas são observadas utilizando a plataforma continental argentina, a oeste 

do arquipélago. Sabe-se, ainda, que as aves que se reproduzem nas colônias do 

norte de sua distribuição, como na Península Valdés e em Punta Tombo, migram 

para regiões mais ao norte, como a foz do Rio da Prata (35ºS), sendo alguns 

indivíduos encontrados até a costa do Brasil (23ºS) (Figura 26). Excepcionalmente, 

há relatos de animais encontrados em distâncias ainda maiores, como na Península 

Antártica, Austrália e Nova Zelândia (ICMBIO, 2010). 
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Figura 26: Trajetória de deslocamento  
dos pinguins-de-magalhães 

 
Fonte: Aquário de São Paulo, 2017 

 

As crias lançadas ao mar vão a procura de novos territórios, empurradas por 

correntes, aonde chegam a percorrer grandes distâncias muitas vezes ficando 

exaustos devido às tempestades, eventos como El Niño ou outros, ou mesmo 

apanhadas por aparatos de pesca e / ou poluição oceânica (CERCHIAIRI, 2001). 

No inverno, a Corrente das Malvinas tem maior influência, avançando ao 

Norte, trazendo consigo águas frias e sua fauna dependente, como por exemplo, as 

baleias francas (Eubalaena australis), os cardumes de anchovas (Engraulis 

anchoita) e o pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) (GUERNIERI, 

2007). 

Este deslocamento ocorre devido à procura de alimento e à necessidade de 

ocupação de novos territórios. Estes indivíduos buscam abrigo e descanso durante o 

período do outono até o final da primavera, sendo este último o período de maior 

ocorrência, por toda a costa meridional da América do Sul (CERCHIAIRI, 2001). 

A maior parte dos pinguins que atingem a costa brasileira são jovens 

excedentes de populações, viajam em grupos trazidos inicialmente para o litoral 

pelas correntes frias “Corrente das Malvinas” e tempestades (CERCHIAIRI, 2001). 

A corrente das Malvinas traz águas frias e nutrientes representando um 

sistema de alta produtividade de biomassa. Por esta razão, a convergência 

subtropical desempenha um papel determinante no padrão migratório dessas aves 
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no litoral brasileiro, uma vez que tudo indica que o comportamento migratório parece 

ser predominantemente moldado pela distribuição alimentar (ICMBIO, 2010). 

Os pinguins são animais extremamente sociáveis, viajam em bandos e a 

maior parte dos indivíduos que atinge o litoral brasileiro são jovens excedentes 

populacionais. Sua convivência com o homem é pacífica, sendo considerado um 

animal bastante carismático e dócil (GUERNIERI, 2007). 

Os pinguins vão à terra somente durante a reprodução ou quando exaustos, 

formando grandes colônias conhecidas como pinguineiras (Figura 27) (BRANCO, 

1998).  

Figura 27: Pinguineiras 

 
Fonte: Melhores destinos, 2017. 

 

Até bem pouco tempo, os pinguins não necessitavam de adaptações 

especiais contra a caça predatória, pois na prática, possuíam poucos inimigos. 

Apenas as procelárias maiores, tais como as fragatas e petréis, e algumas outras 

aves marinhas atuavam como raptores de crias e ovos (JANSSEN, 1997).  

Todavia as atividades humanas vêm comprometendo a sobrevivência de 

muitas espécies marinhas, entre elas as aves. Enfocando os esforços para a 

reabilitação dos pinguins-de-magalhães que sofrem com a poluição das águas 

costeiras contaminadas por inúmeros resíduos, como óleo derramado nos oceanos 

(Figura 28), possíveis capturas por barcos pesqueiros e suas redes de pesca; estes 

efeitos antrópicos acabam contribuindo com o grande número de mortandades 

destas aves nos meses em que estas estão migrando e permanecem em ambiente 

pelágico (CERCHIAIRI, 2001). 
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Figura 28: Pinguins-de-magalhães petrolizados 

 
Fonte: Síndrome do Mundo Moderno, 2017 

 

É possível a recuperação e permanência de pinguins em confinamento, 

baseados em manejos adequados da alimentação, hidratação e adaptação ao 

ambiente (CERCHIAIRI, 2001). 

Todas as populações de pinguins-de-magalhães são gregárias, tanto em mar 

quanto em terra, ocasião em que desenvolvem atividades reprodutivas. Acredita-se 

que devido ao seu comportamento de darem constantes impulsos para subirem à 

superfície para respirar, produzem calor devido à intensa mobilidade, utilizando esta 

adaptação comportamental contra o frio. No ambiente aquático, remam com as 

aletas, deslocando-se com bastante agilidade embaixo d´água. Nadam com 

velocidade para fugir de seus predadores mais habituais (tubarões, pinípedes, orcas, 

entre outros), podendo atingir 36 a 40 km/h, nadando até 170 km em um único dia. 

Podem permanecer submersos por minutos alcançando algumas dezenas de metros 

de profundidade. Vêm, portanto, à superfície para respirar e para descansar, ocasião 

em que flutuam livremente. Em terra, locomovem-se eretos apoiando-se na cauda 

para descansar. Passam boa parte de suas vidas nas colônias e no período não 

reprodutivo viajam muitos quilômetros, usam as zonas costeiras como pontos de 

descanso. A maioria dos pinguins não apresenta qualquer temor aparente em 

relação à presença humana em sua proximidade, e isso é particularmente notável 

em colônias reprodutivas, em que os animais até se aproximam ativamente dos 

visitantes. Entretanto, já existem estudos que mostram que a intensa atividade 

turística nas colônias afetam a reprodução (ICMBIO, 2010). 

Estas aves são adaptadas não somente para capturar e conter suas presas, 

mas também para explorar seus habitats. Podem comer crustáceos, moluscos e 
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organismos planctônicos, porém o principal item alimentar da maioria das espécies é 

o peixe (SERRANO & AZEVEDO, 2005). 

A dieta é composta por sardinha (Sprattus fuegensis), merluza (Merluccius 

hubbsi) e principalmente por anchova (Engraulis anchoita) (Figura 29), que pode 

compor até 72% de sua dieta. As espécies predadas variam ao longo da distribuição 

geográfica das colônias de pinguins, e diversas espécies de moluscos cefalópodes 

(lulas e polvos) podem ser incluídas em sua dieta quando há escassez de peixes 

(ICMBIO, 2010; MAYORGA et al, 2016). 

 
Figura 29: Cardume de anchovas 

 
Fonte: Fishes of the neotropics, 2017 

 

O pinguim-de-magalhães, assim como a maioria das aves marinhas de 

regiões frias, necessita de uma grande quantidade de recursos alimentícios; são 

consideradas oportunistas e alimentam-se do que está disponível. Entretanto, a 

obtenção de alimento demanda alto consumo de energia para sustentar altas taxas 

do metabolismo e estreitas relações com a biologia reprodutiva. Para dar resistência 

física necessária para executar as migrações, são acumuladas pelas aves gorduras 

em todo o corpo, sobretudo subcutânea, chegando a dobrar de peso. Devido aos 

longos períodos de deslocamentos muitos chegam emagrecidos e exaustos, 

apresentando a musculatura de vôo atrofiada (CERCHIAIRI, 2001; POUGH et al, 

1993; SERRANO & AZEVEDO, 2005) 

As necessidades calóricas da ave dependem de seu nível de atividade e 

estado fisiológico. Por exemplo, sabe-se que o consumo de peixe aumenta durante 

a pré-muda e cessa durante a muda, sendo que nesta última os animais se tornam 

anoréxicos, podendo perder até 50% do peso. Após a muda, o pinguim volta a 
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consumir grande quantidade de alimento a fim de restabelecer sua reserva protéica 

e de gordura (ICMBIO, 2010). 

A nutrição é fundamental para o sucesso da reabilitação de aves marinhas. O 

pescado oferecido deve ser de qualidade para o consumo humano. Desde o 

momento da captura do peixe, até a lavagem e o congelamento, assim como a 

forma de descongelamento até o momento que chega ao animal, o pescado deve ter 

um manejo muito cuidadoso, pois decompõem com muita facilidade e os ácidos 

graxos contidos nele transformam-se rapidamente em diversos tipos de toxinas 

(GUERNIERI, 2007). 

Pinguins-de-magalhães são aves de grande longevidade, atingindo a 

maturidade sexual de quatro a oito anos dependendo do sexo. Os machos atingem 

sua idade reprodutiva de sete a oito anos de idade, enquanto que as fêmeas iniciam 

a vida reprodutiva por volta de seis anos. Tem espécies com mais de 30 anos em 

cativeiro, e na vida livre estima-se uma longevidade de 25 a 30 anos (RUOPPOLO, 

2016).  

Anualmente, entre o período de setembro a março, grandes colônias de 

pinguins-de-magalhães são formadas na costa do Chile, Argentina e nas Ilhas 

Falkland (Malvinas). A maior delas, Punta Tombo, na costa centro-sul Argentina, 

recebe em média 175.000 pares reprodutivos (ICMBIO, 2010). 

Os pinguins dedicam mais da metade de cada ano para a elaboração da 

reprodução. Em geral os machos chegam às colônias antes das fêmeas iniciando a 

ocupação dos ninhos, o comportamento territorial e de conquista. Normalmente os 

pinguins procuram regiões de areia ou cascalho para escavar suas tocas não muito 

fundas ou buscam a sombra de arbustos para realizar a postura e incubação de 

seus ovos, vocalizando com frequência e vigorosidade neste período. Tanto para a 

corte quanto para demonstrar comportamento agressivo e territorial os machos 

realizam forte e complexo display acústico, erguendo o bico verticalmente, 

estendendo as aletas para trás e vocalizando. Assim que chegam às colônias, as 

fêmeas também iniciam a realização deste display mútuo. Um display de reverência 

precede a cópula, e o animal o direciona para um ou mais animais, girando em torno 

do ninho. Os machos geralmente batem as aletas contra o flanco da fêmea antes da 

cópula, esta permite a cópula abaixando-se e encostando a região ventral ao solo, o 

macho sobe sobre a fêmea e se move posteriormente para o contato cloacal. Após a 

postura de dois ovos (Figura 30), não se observam mais cópulas entre o par 
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reprodutivo, que é monogâmico durante a temporada de reprodução e fiel de ano a 

ano, se houve êxito na estação reprodutiva anterior (CERCHIAIRI, 2001; ICMBIO, 

2010). 

 
Figura 30: Incubação de ovos de pinguim-de-magalhães 

 
Fonte: Hi7.CO, 2017 

 

O intervalo entre a postura dos dois ovos é em geral de 3 a 6 dias, sendo que 

o ovo atinge 2 a 5% da massa corporal da mãe e o primeiro ovo é ligeiramente maior 

que o segundo. Os ovos são chocados alternadamente pelas fêmeas e machos. 

Enquanto um dos pais vai à busca do alimento, o outro permanece no ninho 

incubando os ovos. Este ovo é aquecido pela placa incubadora, que é a única zona 

sem penas das aves. O período de incubação dura de 39 a 42 dias e, após a 

eclosão dos ovos, o cuidado é biparental, com os pais alternando períodos de 

alguns dias entre o cuidado parental e a alimentação no mar. A alimentação dos 

filhotes é feita pela regurgitação do conteúdo estomacal dos pais. Estes apenas 

deixam o ninho quando o filhote já é capaz de termorregular. Nesta fase, os filhotes 

agrupam-se em creches (ICMBIO, 2010; PEREIRA, 2003). 

Apesar da presença do cuidado parental, não há uma organização familiar. 

Em geral, indivíduos com plumagem juvenil não são tolerados por grupos de adultos. 

Aos 70 dias de idade, os filhotes com a plumagem juvenil completa e estatura 

próxima à de um adulto, saem do ninho e vão para o mar sem o acompanhamento 

de seus pais. No final do primeiro ano de vida, os juvenis mudam a plumagem 

assemelhando-se aos adultos, contudo a maturidade sexual só é efetivamente 

atingida entre quatro e sete anos de idade (ICMBIO, 2010). 
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Os filhotes (Figura 31) nascem com o corpo revestido de uma espessa 

plumagem escura que costuma ser substituída por uma característica plumagem 

juvenil (JANSSEN, 1997). 

A plumagem permite determinar algumas informações extremamente 

importantes sobre cada animal. A mais básica delas é a espécie. O pinguim-de-

magalhães é morfologicamente parecido aos demais pinguins do gênero 

Spheniscus, porém quando adulto pode ser diferenciado das demais espécies pela 

presença de duas faixas negras no pescoço, enquanto as outras espécies 

apresentam uma única faixa (VANSTREELS et al, 2012). 

 
Figura 31: Filhotes de Spheniscus magellanicus 

 
Fonte: Fui na mala, 2017 

 

De acordo com Vanstreels (2012), a espécie possui três padrões únicos de 

coloração de sua plumagem, que permitem facilmente identificar a idade dos 

animais: 

  Filhote (Figura 32. a) (eclosão até a emancipação): plumagem cinzenta por todo o 

corpo, composta por penugem não-impermeabilizante.  

 Juvenil (Figura 32. b) (emancipação até o 1 ano de vida): plumagem 

impermeabilizante negro-acinzentada no dorso, face dorsal da nadadeira e às vezes 

na face e no pescoço, e plumagem branca no ventre e face ventral da nadadeira.  

 Adulto (Figura 32. c) (mais de 1 ano de vida): plumagem negra na face e dorso, 

face dorsal das nadadeiras e em duas faixas peitorais, e plumagem branca no 

ventre, e um arco na face e uma faixa peitoral. 
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É importante ressaltar que apesar da denominação de plumagem juvenil ou 

adulta, esta classificação não tem relação direta com a maturidade reprodutiva dos 

animais, que é atingida mais tarde (VANSTREELS et al, 2012). 

 
Figura 32: Diferença de plumagem entre as idades em pinguim-de-magalhães 

 do Aquário de Ubatuba em 2017 

 
 

A muda de plumagem é um processo fisiológico natural pelo qual os animais 

passam ao término da estação reprodutiva nas colônias, em meados de fevereiro a 

março. A muda constitui na renovação de todas as penas, e nos pinguins é feita de 

uma única vez em um período de poucas semanas. Este é um período de profundo 

estresse para os animais, em que eles não se alimentarão nem nadarão, e terão a 

sua termorregulação prejudicada.  Embora seja um processo normal na natureza, a 

muda pode ocorrer inadequadamente em resposta a déficits nutricionais e 

problemas de pele (VANSTREELS et al, 2012). 

A muda pode ser facilmente percebida pelas áreas irregulares de penas e 

pelo acúmulo de penas antigas sobre as novas, antes de se soltarem (Figura 33). 

Animais nesta condição devem ser reconhecidos, pois não estão aptos à soltura até 

que a muda esteja completa e tenham readquirido a impermeabilização de sua 

plumagem (VANSTREELS et al, 2012). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



47 

 

Figura 33: Processo de muda de plumagem em pinguim-de-magalhães 

 
Fonte: IPRAM, 2017 

 

 

Nos pinguins, no processo de muda, as penas antigas são empurradas pelas 

novas e todas caem quase que simultaneamente. Durante este período as aves 

permanecem fora da água, pois terão sua termorregulação prejudicada. Antes de 

iniciar a muda, a maioria dos indivíduos ingere uma quantidade maior de alimentos 

para ganhar massa corporal e uma reserva calórica na forma de gordura para 

enfrentar o período de jejum (ICMBIO, 2010). 

Todas as espécies desta ordem possuem uma espécie de desenho e 

coloração semelhante, com a porção ventral de cor branca ou amarelada e o dorso 

negro, dando-lhe o aspecto de estarem usando fraque. A diferença entre as 

espécies é apresentada por algumas modificações na coloração da cabeça e do 

colarinho ou pela presença de cristas (JANSSEN, 1997; PEREIRA, 2003). 

O controle sanitário é um dos requisitos mais importante para a manutenção 

dos animais em confinamento. Devem-se manter em quarentena os animais doentes 

que ingressarem no recinto para observar a qualidade da ambientação do animal, 

visando sempre o monitoramento do aspecto sanitário, incluindo o manejo alimentar 

e a qualidade de água (CERCHIAIRI, 2001).  

A água deve ser salgada sempre que possível e limpa. A pré filtração, o pré 

tratamento e o uso de bombas de alta pressão com filtros de areia são necessários 

para manter a claridade da água, devido à grande quantidade de fezes e também da 

perda de penas durante a muda. O uso de skimmers é recomendado para                      

retirar o excesso de óleo da superfície, que provem da alimentação e defecação, 

aderindo-se as penas e desalinhando sua estrutura, interferindo na termorregulação 

e na flutuabilidade. O piso deve estar sempre limpo para evitar a pododermatite e 
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para fácil higienização.  O sistema de água mais comumente utilizado é a circulação 

continua, com a troca diária ou com a utilização de bombeamento direto de grandes 

corpos de água, como os estuários ou o mar. Nesses casos, ao invés da utilização 

de skimmers recomenda-se transbordar a água das piscinas permanentemente, 

mantendo assim a superfície livre de impurezas (CRANFIELD In CUBAS, 2006; 

FOWLER E FOWLER In CUBAS, 2006). 

Os recintos devem ser muito bem ventilados. Em ambientes refrigerados, 

além de exaustores, recomenda-se o uso de filtros de ar, reduzindo assim a 

presença de esporos no ar circulante. A troca de ar deve ser de 15 a 20 vezes/h, 

reduzindo também os níveis de amônia liberada pelas fezes e o risco de doenças 

respiratórias crônicas. O ar deve ser de umidade relativamente baixa e deve-se 

combater a exposição das aves aos mosquitos, devido à sua alta sensibilidade às 

hemoparasitoses, principalmente a malária (CRANFIELD In CUBAS, 2006; FOWLER 

E FOWLER In CUBAS, 2006). 

 

4.3.1 PODODERMATITES OU BUMBLEFOOT  

 

Pinguins são aves marinhas que passam 75% da vida no mar não estando 

adaptadas a longos períodos sobre pisos firmes e rugosos. Portanto, quando em 

cativeiro é comum a ocorrência de bumblefoot nestes animais, doença que tem 

como principal fator pré-disponente o trauma associado a piso inadequado (OSÓRIO 

et al 2007). 

As pododermatites ou bumblefoot são infecções bacterianas que estão 

relacionadas a uma necrose avascular da superfície plantar como consequência do 

peso sobre os membros durante longos períodos, que podem se tornar um problema 

grave em aves mantidas em cativeiro (COSTA et al, 2015). Já para Osório et al 

(2009), bumblefoot, ou pododermatite (Figura 34), em aves é o termo utilizado para 

descrever qualquer lesão podal, e se caracteriza por uma síndrome de múltiplas 

etiologias. Em pinguins o principal fator predisponente para seu desenvolvimento é o 

trauma associado ao piso firme do cativeiro, geralmente com posterior contaminação 

bacteriana (OSÓRIO et al, 2009). 

 

 



49 

 

Figura 34: Bumblefoot em pinguim-de-magalhães 

 
Fonte: REISFELD et al,2013 

 

Os pinguins em cativeiro são propensos a lesões de pododermatite devido a 

hábitos sedentários, mudanças nos padrões de atividade normal, tempo prolongado 

em superfícies duras e abrasivas e menos tempo nadando na água (REISFELD et 

al, 2013).  

Outros fatores predisponentes incluem trauma local, higiene precária, piso 

continuamente úmido e deficiências nutricionais (hipovitaminoses A e E).  As lesões 

resultam em ulcerações na pele permitindo a entrada de microrganismos no tecido 

subcutâneo, formando cáseos. E na persistência dos fatores predisponentes, as 

lesões podem evoluir para patas extremamente inchadas, laminites, osteomielites, 

culminando com ancilose e septicemia (OILED WILDLIFE CARE NETWORK In 

CUBAS, 2006; VAN DER MERWE In  CUBAS 2006) 

As lesões podem ser classificadas em 3 graus diferentes de acordo com sua 

gravidade, área envolvida e prognóstico. No grau 1, a lesão é leve e localizada; o 

epitélio é mais fino e proliferativo, pode ou não pode aumentar em temperatura e 

volume. No grau 2, a lesão é mais extensa e as infecções bacterianas são 

geralmente presentes, causando aumento da temperatura e volume no local. No 

grau 3, observa-se extensão da lesão e presença de processo infeccioso e 

degenerativo, podendo envolver outras estruturas. Neste caso, o pé torna-se 

intermitentemente quente e doloroso (REISFELD et al, 2013). 

Os substratos planos lisos, como o concreto e o peso aumentado, são 

susceptíveis de aumentar a pressão sobre as proeminências ósseas e calcanhares 

onde as lesões são normalmente localizadas (REISFELD et al, 2013). 
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Assim como em outras aves marinhas, as lesões de pododermatite nos 

pinguins parecem estar relacionadas com a invasão por cocobacilos Gram positivos 

anaeróbios facultativos (Staphylococcus aureus e secundariamente Corynebacterim 

sp em quadros septicêmicos, evidenciou-se também um envolvimento importante de 

Streptococcus sp.) Nos casos crônicos, a resposta inflamatória prolongada pode 

levar à amiloidose, com o acúmulo de substância amilóide em diversos tecidos 

(fígado, rins, articulações etc.) tornando-os pálidos e de consistência firme e 

prejudicando suas funções; isto pode complicar o quadro clínico e tornar a ave mais 

suscetível a complicações anestésicas e cirúrgicas (CRANFIELD In CUBAS, 2014; 

FOWLER E FOWLER In CUBAS, 2014; CLARKE E  KERRY In CUBAS, 2014; 

HEREDIA et al In CUBAS, 2014; RUOPPOLO et al In CUBAS, 2014) . 

A antibioticoterapia pode ser tópica e/ou sistêmica, sendo recomendada a 

combinação de ambos. Testes in vitro demonstraram que cepas relacionadas com 

as pododermatites apresentam elevada sensibilidade às cefalosporinas, seguidas 

pela enrofloxacina, estreptomicina e penicilinas. Esta sensibilidade, porém, pode 

variar entre instituições e a realização de cultura e antibiograma é indicada. Além 

disso, a terapia antiinflamatória ajuda a garantir o conforto dos animais e os ajudam 

a retomarem sua postura normal. Hipovitaminoses A ou E, também podem atuar 

como predisponentes, devendo ser evitadas ((CRANFIELD In CUBAS, 2014; 

FOWLER In CUBAS, 2014; CLARKE E  KERRY In CUBAS, 2014; HEREDIA et al In 

CUBAS, 2014; RUOPPOLO et al In CUBAS, 2014) . 

Numerosos tratamentos tópicos podem ser utilizados. Pedilúvios semanais 

com desinfetantes, como a clorexidina, produzem bons resultados, o iodo também 

pode ser usado esporadicamente, porem seu uso excessivo pode levar a distúrbios 

metabólicos e gota úrica. Soluções contendo dimetilsulfóxido são utilizadas com 

frequência (DM-Gel® e similares). Um tratamento empírico utilizado tradicionalmente 

pela South African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCOOB, 

África do Sul) consiste na aplicação diária da seguinte solução: dexametasona (1 ml, 

2mg/ml), enrofloxacina (1ml, 50 mg/ml) e dimetilsulfóxido (2ml, 900mg/ml). Junto 

com essa solução é colocado as botas de gaze, botas de silicone, ou bandagem 

elástica (Vetrap®) (Figura 35) para reduzir os danos do bumblefoot. Porém 

requerem troca frequente e grande investimento de tempo, só sendo viáveis para 

plantéis pequenos. Resultados preliminares com fototerapia dinâmica tem se 

mostrado promissores. No entanto, embora possa retardar consideravelmente o 
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desenvolvimento das lesões, nenhum destes tratamentos irá garantir a cura 

completa ((CRANFIELD In CUBAS, 2014; FOWLER In CUBAS, 2014; CLARKE E  

KERRY In CUBAS, 2014; HEREDIA et al In CUBAS, 2014; RUOPPOLO et al In 

CUBAS, 2014) . 

Figura 35: Utilização de botas de silicone para pinguins, para  
reduzir os danos da pododermatite 

 
Fonte: Mural Animal, 2015 

 

Neste sentido, o uso de pedras lisas, arredondadas parece ser a medida que 

traz maior sucesso para a redução na frequência das pododermatites, pois no 

habitat natural desses animais contem esse tipo de pedras. Pisos macios de 

borracha ou plástico podem ser utilizados para reduzir a abrasão, o piso deve ser 

mantido mais limpo e seco possível. Encorajar os animais ao nado é uma estratégia 

efetiva de redução da incidência de pododermatites, por meio do fornecimento de 

água fresca com correnteza, água salgada, enriquecimento ambiental e redução da 

área seca a qual os animais têm acesso. Animais em muda, apesar de passarem 

todo o tempo fora da água, tendem a apresentar melhora das lesões por se 

locomoverem pouco ((CRANFIELD In CUBAS, 2014; FOWLER In CUBAS, 2014; 

CLARKE E  KERRY In CUBAS, 2014; HEREDIA et al In CUBAS, 2014; RUOPPOLO 

et al In CUBAS, 2014) . 

Em último caso a intervenção cirúrgica pode ser utilizada quando houver 

acometimento de tendões, cartilagens e ossos, fazendo-se o debridamento da lesão 

e a antibioticoterapia tópica e sistêmica. Porém os casos cirúrgicos tipicamente 

desenvolvem-se mal, e o pós-cirúrgico é marcado pelo surgimento de novos focos 

de lesões, devido à postura alternada dos animais (decúbito ventral), podendo 

ocorrer perda de plumagem e lesões de quilha. A prevenção pela correção do 

manejo (piso e qualidade da água) tende a produzir resultados muito mais 
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promissores e a reverter até mesmo os casos mais graves ((CRANFIELD In CUBAS, 

2014; FOWLER In CUBAS, 2014; CLARKE E  KERRY In CUBAS, 2014; HEREDIA 

et al In CUBAS, 2014; RUOPPOLO et al In CUBAS, 2014) . 

 

4.4. CONCLUSÃO 

 

A higienização do confinamento dos animais é de total responsabilidade 

humana, assim como todo o manejo e cuidado com os pinguins-de-magalhães, e 

isso deve ser feito constantemente para evitar patologias como bumblefoot.  

Uma vez que os animais estão em constante contato com superfícies 

abrasivas e com o processo clínico instalado, uma maneira eficiente de eliminar 

esse problema é estimular o tempo gasto na água, uma vez que na natureza esses 

animais passam a maior parte do tempo procurando alimentos no oceano. O 

aumento do uso do meio aquático, seja por meio da oferta de alimentos em água, 

seja pelo estímulo à natação, seja pela introdução de itens de enriquecimento 

aquático, também é uma forma de evitar o bumblefoot. 

 

5  ETOGRAMA  

 

5.1 RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

O etograma é o estudo do comportamento animal, Avaliava-se o 

comportamento do tubarão mangona (Carcharias taurus) e o tubarão lixa 

(Ginglymostoma cirratum) que se encontram no tanque oceânico. O monitoramento 

era realizado diariamente, por três vezes ao dia, às 10h, às 14h e às 18h. Para isso 

levava-se uma planilha, uma caneta e um cronômetro.  

No quadro 04 registrava-se a natação destes animais, o tempo que levavam 

para percorrer o tanque. Se a natação era sempre em um mesmo sentido ou não, se 

nadavam apenas no fundo, meio ou na superfície do tanque. O etograma era 

realizado com o intuito de saber mais sobre o comportamento natatório dessas 

espécies e se esse comportamento estava adequado, sempre visando o bem estar 

dos animais. 
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São duas fêmeas, e a fêmea de tubarão mangona já estava havia bastante 

tempo no aquário. A fêmea de tubarão lixa foi resgatada de uma residência em 

Ribeirão Preto, o antigo dono disse que quando adquiriu o animal, este possuía 60 

cm, e ele achou que não ia crescer. Passado 3 anos a tubarão lixa atingiu um 

comprimento de 1m e 70 cm e aproximadamente 30 kg. 

As duas fêmeas são consideradas dóceis e se adaptam facilmente com 

outros animais em cativeiro. 

 

Quadro 04: Planilha de etograma de tubarão mangona (Carcharias taurus) e o tubarão lixa 
(Ginglymostoma cirratum) 

 

 

5.2 DISCUSSÃO 

 

O tubarão mangona tem natação circular, enquanto que o tubarão lixa tem 

comportamento natatório mais parada, é um animal de hábitos noturnos. A 

alimentação para esse tanque era feita às 22 horas.   

 

5.3 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

5.3.1 TUBARÃO MANGONA 

 

O tubarão mangona, Carchariais taurus, é um tubarão de habito noturno, tem 

um comportamento e natação calmo e lento, apesar da sua aparência bem 

agressiva por conta dos seus dentes pontudos expostos para fora da boca. Para 

 
Movimento Em repouso 

Data Natação Circuito Veloc Coluna de água Propulsão Local Orientação 

Hora Regular Irregular Horário 
Anti-
horário Completo Parcial Tempo Superfície Meio Fundo Nadadeira Cauda Corpo X Y Direção 

2´  1                                 

2´  2                                 

2´  3                                 

2´  4                                 

2´  5                                 

2´  6                                 

2´  7                                 

2´  8                                 

2´  9                                 

2´   
10                                 
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manter a flutuabilidade neutra ele engole ar da superfície, que fica armazenado em 

seu estomago, assim ajuda ele a nadar estável em meia água (AQUÁRIO DE SÃO 

PAULO, 2017) 

No ambiente natural consomem uma grande variedade de peixes, tubarões 

menores, raias, lulas, caranguejos e lagostas (AQUÁRIO DE SÃO PAULO, 2017) 

Se distribuem de regiões costeiras dos Oceanos Atlantico, Indico, Indo-

Pacifico, Mar Vermelho, inclusive no litoral brasileiro. Esse tubarão teve um declineo 

em sua população devido a pesca acidental em rede de espera espinhel e também 

pela pesca excessiva para o consumo das nadadeiras como iguarias na culinária e 

também para utilização na industria farmacêutica para produção de medicamentos  

(AQUÁRIO DE SÃO PAULO, 2017) 

Atingem a maturidade sexual após os 5 anos de idade e cerca de 2 metros de 

comprimento. A gestação pode durar ate 9 meses, e em cada ninhada produzem 2 

filhotes que nascem bem desenvolvidos com aproximadamente 1 metro de 

comprimento. Durante a gestação, o embrião maior e mais desenvolvido se alimenta 

dos demais embriões, tal estratégia reprodutiva é denominada canibalismo 

intrauterino (AQUÁRIO DE SÃO PAULO, 2017) 

 

5.3.2 TUBARÃO LIXA 

 

O tubarão lixa (Ginglymostoma cirratum), é um tubarão bastante amistoso e 

calmo. Passa parte do tempo parado devido a sua capacidade de bombear a agua 

por suas brânquias para respirar, dessa forma tem mais atividade a noite quando 

esta a procura de alguma presa para se alimentar. E para localizar suas presas, 

alem de ferramentas com linha lateral, olfato bastante apurado, ampolas de 

Lorenzini, os tubarões lixa tem dois barbilhões próximos a boca ventral que sentem 

a vibração e movimento das presas que se enterram na areia do fundo dos mares 

(AQUÁRIO DE SÃO PAULO, 2017) 

No ambiente natural consomem uma grande variedade de pequenos peixes, 

moluscos e crustáceos. Pode alcançar 4 metros de comprimento e pesar mais de 

300 kg. Em media este tubarão apresenta 110 kg (AQUÁRIO DE SÃO PAULO, 

2017) 

Em águas com temperaturas mais quentes de praias arenosas e recifes de 

corais dos Oceanos Pacifico, Atlantico e Indico (AQUÁRIO DE SÃO PAULO, 2017) 
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O status de ameaça dos tubarões lixa na natureza ainda não é conhecido, 

pois a espécie, ainda não foi completamente avaliada, e por isso são considerados 

pela União Internacional para Conservação da Natureza como dados insuficientes. 

Apesar disso algumas ameaças a essa espécie são conhecidas, como o despejo de 

esgoto domestico nos mares e a ocupação com construções de casas e portos na 

região do manguezal que estão destruindo os pontos de reprodução dessa espécie. 

A pesca frequente e indiscriminada intervem na população desses peixes, uma vez 

que demoram muito para atingir a maturidade sexual que é atingida por volta dos 10 

a 15 anos. Durante a gestação que dura cerca de 5 a 6 meses, os ovos se 

desenvolvem dentro de ovos nas duas cavidades uterinas e após algum tempo eles 

eclodem, os ovos vazios são expelidos e o desenvolvimento continua dentro das 

cavidades uterinas. Quando atingem cerca de 30 cm de comprimento a mãe da a luz 

a mais de 30 filhotes. A reprodução pode ocorrer a cada 2 anos (AQUÁRIO DE SÃO 

PAULO, 2017) 

 

 5.4 CONCLUSÃO 

 

 Ambos os tubarões que se encontram no Aquario de Ubatuba são animais 

dóceis, de hábitos noturnos. Durante o dia o tubarão mangona tem uma natação 

circular mais presente, enquanto que o tubarão lixa tem um comportamento de ficar 

parada em um mesmo lugar por algum tempo. A noite o tubarão lixa desenvolve 

suas atividades dentro do tanque, como sua natação fica circular, e procura se 

alimentar.  
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6 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA AQUARIO DE UBATUBA  

 

 

 Realizar biometria nos pinguins-de-magalhães. Comprimento e altura de bico, 

comprimento de nadadeira ao cotovelo, comprimento de membro posterior, 

comprimento corporal a cabeça, avaliações de escore corporal com maior 

frequência, foto documentação de cada animal,  

 Aferir parâmetros principais em pinguins-de-magalhães como auscultação cardíaca 

e pulmonar, aferir temperatura via cloaca,  

 Realizar exames coproparasitologicos com frequência para que os pinguins-de-

magalhães sejam controlados sem endoparasitas. 

 Troca do tapete de borracha por pedras arredondadas e de fácil higienização para o 

guano do pinguim não se aderir tão facilmente. As pedras também reproduzem um 

ambiente mais próximos ao habitat natural podendo assim evitar a pododermatite. 

 Avaliação do uso de vendagem e de botas de neoprene presas por tiras de velcro 

para evitar a pododermatite.  

 Realizar o monitoramento dos tubarões a noite, para poder acompanhar o 

comportamento noturno da lixa. 

 Realizar a pesagem da alimentação retirada dos tanques de visitação em vez de 

fazer a contagem, já que para preparar o alimento é feito a pesagem. 
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7 CONCLUSÃO DO ESTÁGIO 

 

 

O Aquário de Ubatuba proporciona inúmeros conhecimentos. Além da cidade 

ser belíssima, com lindas paisagens. 

Tomar conhecimento do funcionamento de um aquário traz fascinação e junto 

aprende-se que não é apenas ter tanques, animais e água, tem muita 

responsabilidade por trás disso tudo, são muitos funcionários prezando pelo bem 

estar e saúde animal, além da educação ambiental, conhecimento e conservação 

para que se possa ter uma preservação do meio ambiente muito mais eficaz. 

Os pinguins são extremamente cativantes e divertidos, mais na verdade são 

bem geniosos e a maioria das pessoas ignora o poder de suas bicadas. Contudo 

não se espera que cada um tenha personalidade definida ou temperamento singular, 

e tampouco que eles sejam capazes de reconhecer seus próprios nomes. 

Percebe-se que eles se apegam a algumas pessoas e por outras sentem 

aversão.  

Embora os pinguins costumem ser fonte de risos e distrações, em certas 

ocasiões, o relacionamento com eles da origem a ansiedade e sofrimento. Lidando 

tão intimamente todos os dias com esses sedutores passa-se a adotar cada um 

deles, pois quando se trabalha com animais e se é inteiramente responsável pelo 

seu bem estar.  
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