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SÍNDROME DO ARRANCAMENTO DE PENAS E SUA 
CORRELAÇÃO ANATÔMICA

 
RESUMO 
 
A análise da condição clínica das penas e da pele torna
dentro do contexto do exame
Veterinário. Nessa situação muitas são as ocorrências de cunho infeccioso e 
não-infeccioso que podem afligir estas estruturas. E, destas destacam
problemas comportamentais de auto
grandemente observados em psitacídeos cativos. Sabe
deriva de um complexo multifatorial de fatores desencadeadores
intensamente presentes
cabeça. Objetivos: Frente a esta situação o obje
correlacionar em um animal adulto os diferentes tipos de penas com suas 
regiões de distribuição corpórea partindo do pressuposto de uma ave 
diagnosticada com a síndrome do arrancamento de penas. 
Para tanto foi realizado um levantamento bibliográfico em livros de anatomia 
das aves com foco no tegumento comum. 
observa-se que a ave ao arrancar as penas da região das asas acaba afetando 
as chamadas rêmiges, primárias e secundárias,
um cálamo, próximo à
visualiza-se o vexilo, parte
se lembrassem galhos de uma árvore, e, nestas, diversas bárbulas, cada uma 
apresentando diminutos ganchos que se entrelaçam
térmica e física contra diversos
“cauda” estará afetando as chamadas retrizes que possuem uma anatomia 
muito similar às rêmiges. Ainda no contexto das asas observam
margens craniais as denominadas coberteiras marginais e as grandes 
coberteiras, primárias e secundárias, to
contorno ou tectrizes. Este tipo de pena também é visualizada na região peitoral 
e dorsal, por exemplo, as quais normalmente são as primeiras e mais afetadas 
em casos de auto-mutilação. Nota
próximo à pele, algumas penas mais diminutas e macias
presentes, são as semiplumas,
nem ganchos. Salienta
alguns papagaios, por exemplo, abaixo
ocorre também a presença
Estas são penas atípicas que se desintegram na ponta formando um pó ceroso 
hidrofóbico. Por fim, em casos mais avançados da patologia
somente as penas da 
notam-se as penas de contorno e dois tipos distintos de penas
em seus folículos intradérmicos
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A análise da condição clínica das penas e da pele torna-se imprescindível
exame físico completo das aves na vivência do Médico 

Veterinário. Nessa situação muitas são as ocorrências de cunho infeccioso e 
infeccioso que podem afligir estas estruturas. E, destas destacam

problemas comportamentais de auto-mutilação ou arrancamento de penas, 
ervados em psitacídeos cativos. Sabe-se que tal problemática 

deriva de um complexo multifatorial de fatores desencadeadores
presentes resultam em uma ave com penas somente na região da 

Frente a esta situação o objetivo deste trabalho foi de 
correlacionar em um animal adulto os diferentes tipos de penas com suas 
regiões de distribuição corpórea partindo do pressuposto de uma ave 
diagnosticada com a síndrome do arrancamento de penas. Material & Métodos: 

realizado um levantamento bibliográfico em livros de anatomia 
das aves com foco no tegumento comum. Resultados & Discussão: 

se que a ave ao arrancar as penas da região das asas acaba afetando 
as chamadas rêmiges, primárias e secundárias, que em sua anatomia

à pele, e uma raque, distante da pele.
parte colorida da pena, que possui diversas barbas, como 

se lembrassem galhos de uma árvore, e, nestas, diversas bárbulas, cada uma 
apresentando diminutos ganchos que se entrelaçam gerando

diversos agentes. Caso a ave arranque as penas d
“cauda” estará afetando as chamadas retrizes que possuem uma anatomia 
muito similar às rêmiges. Ainda no contexto das asas observam
margens craniais as denominadas coberteiras marginais e as grandes 
coberteiras, primárias e secundárias, todas sendo consideradas penas de 
contorno ou tectrizes. Este tipo de pena também é visualizada na região peitoral 
e dorsal, por exemplo, as quais normalmente são as primeiras e mais afetadas 

mutilação. Nota-se que logo abaixo das tectrizes,
próximo à pele, algumas penas mais diminutas e macias 

semiplumas, que em sua anatomia não apresentam bárbulas 
nem ganchos. Salienta-se que em algumas espécies, como garças, socós e 
alguns papagaios, por exemplo, abaixo das tectrizes da região 

presença das denominadas pulviplumas ou plúmulas de pó. 
Estas são penas atípicas que se desintegram na ponta formando um pó ceroso 
hidrofóbico. Por fim, em casos mais avançados da patologia 

 região da cabeça mantem-se no animal. Neste local 
se as penas de contorno e dois tipos distintos de penas 

intradérmicos uma maior sensibilidade ao tato. O primeiro tipo 

cente de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Parará, Setor Palotina. E-mail: 

SÍNDROME DO ARRANCAMENTO DE PENAS E SUA 

SILVA, Luana Célia Stunitz da1. 

se imprescindível 
vivência do Médico 

Veterinário. Nessa situação muitas são as ocorrências de cunho infeccioso e 
infeccioso que podem afligir estas estruturas. E, destas destacam-se os 

mutilação ou arrancamento de penas, 
se que tal problemática 

deriva de um complexo multifatorial de fatores desencadeadores e, quando 
com penas somente na região da 

tivo deste trabalho foi de 
correlacionar em um animal adulto os diferentes tipos de penas com suas 
regiões de distribuição corpórea partindo do pressuposto de uma ave 

Material & Métodos: 
realizado um levantamento bibliográfico em livros de anatomia 

Resultados & Discussão: Assim 
se que a ave ao arrancar as penas da região das asas acaba afetando 

anatomia possuem 
pele. Nesta última 

pena, que possui diversas barbas, como 
se lembrassem galhos de uma árvore, e, nestas, diversas bárbulas, cada uma 

gerando uma barreira 
Caso a ave arranque as penas de sua 

“cauda” estará afetando as chamadas retrizes que possuem uma anatomia 
muito similar às rêmiges. Ainda no contexto das asas observam-se em suas 
margens craniais as denominadas coberteiras marginais e as grandes 

das sendo consideradas penas de 
contorno ou tectrizes. Este tipo de pena também é visualizada na região peitoral 
e dorsal, por exemplo, as quais normalmente são as primeiras e mais afetadas 

se que logo abaixo das tectrizes, bem 
 ao toque estão 

não apresentam bárbulas 
se que em algumas espécies, como garças, socós e 

 do peito e dorso 
pulviplumas ou plúmulas de pó. 

Estas são penas atípicas que se desintegram na ponta formando um pó ceroso 
 observa-se que 

no animal. Neste local 
 que apresentam 

sensibilidade ao tato. O primeiro tipo 
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são as filoplumas que se localizam, por exemplo, 
inferior. E o segundo tipo são as cerdas, principalmente evidenciadas na base 
da ranfoteca. Conclusão: 
vivência clínica de atendimento às aves pos
embasando mais ainda
Veterinário. 

 
Palavras-chaves: Anatomia veterinária; Auto
 

 

 
 

cente de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Parará, Setor Palotina. E

umas que se localizam, por exemplo, nas pálpebras, superior e 
inferior. E o segundo tipo são as cerdas, principalmente evidenciadas na base 

Conclusão: Assim, a relação entre a anatomia da pena com a 
vivência clínica de atendimento às aves possui uma forte

ainda a sua importância dentro do contexto do Médico

Anatomia veterinária; Auto-mutilação; Aves. 
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pálpebras, superior e 
inferior. E o segundo tipo são as cerdas, principalmente evidenciadas na base 

Assim, a relação entre a anatomia da pena com a 
sui uma forte aplicabilidade, 

contexto do Médico 

 


