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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo avaliar os valores de glicose sérica de Pinguins de Magalhães 
(Spheniscus magellanicus Forster, 1781). Mediu-se a glicemia de 36 exemplares juvenis que encalharam 
no litoral do Espírito Santo entre julho e outubro de 2010, coletando-se 1ml de sangue por gotejamento e 
utilizando-se um glicosímetro digital portátil. Encontrou-se uma glicemia média de 190mg/dL com um 
erro padrão da média de ± 4,45. Os resultados são compatíveis com a literatura.

Palavras-chave: pinguim de magalhães; Spheniscidae; glicemia; ave marinha.

Abstract
The present study aims to evaluate the values of serum glucose of Magellanic Penguin (Spheniscus ma-
gellanicus Forster, 1781). We measured blood glucose of 36 juveniles specimens who beached on the 
coast of Espirito Santo between July and October 2010, collecting 1ml of blood by dripping and using a 
portable digital glucometer. We found a glycemia average of 190mg/dL with a mean standard error of ± 
4.45. The results are compatible with the literature. 

Keywords: magellanic penguin; Spheniscidae; glycemia; seabird.

TRABALHO DE PESQUISA

Introdução
Das 17 espécies de pinguins, a espécie Spheniscus ma-

gellanicus (Forster, 1781) é a que apresenta maior ocor-
rência no litoral brasileiro.Durante os meses de inverno 
indivíduos jovens são carregados pelas correntes marí-
timas das Malvinas e encalham debilitados ou mortos 
devido ao esgotamento de suas reservas energéticas ou 
algum tipo de contaminação (1,3). Durante essas tempo-
radas, instituições conservacionistas mobilizam equipes 
que resgatam, tratam e realizam a soltura dos pinguins. 
Ao desenvolver essas atividades as instituições elabo-
ram protocolos de manejo e tratamento clínico, criando 

uma demanda por valores de referência (2,4). Conhecer 
os parâmetros biológicos normais para uma determinada 
espécie é fundamental para o seu correto manejo e maior 
eficácia do tratamento veterinário (5). Embora se tenha 
o registro da glicemia dos pinguins S. humboldti (Meyen, 
1834) em 245 mg/dL (± 47) e S. demersus (Linnaeus, 1758) 
em 223 mg/dL (± 40) (2,4,5), são escassos os dados sobre 
a glicemia de S. magellanicus. O único registro feito é de 
Almeida e colaboradores (2007) o qual relata que a faixa 
de normalidade para a glicose sérica varia entre 182 e 222 
mg/dL (4). Diante do exposto, o objetivo do presente es-
tudo foi realizar o levantamento dos valores da glicose 

Trabalho científico aprovado no Congresso Medvep de Espe-
cialidades Veterinárias 2011, realizado de 27 a 30 de Julho de 
2011, no ExpoUnimed, Curitiba - PR.
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animais (39%) apresentaram glicemia inferior a esta fai-
xa, e três (8%) ficaram acima da faixa de normalidade. 
Esta grande variação nos valores encontrados pode de-
correr do fato das aves estarem em diferentes etapas da 
reabilitação, uma vez que foram recolhidas em diferen-
tes momentos dentro da temporada de encalhes. Os re-
sultados encontrados são compatíveis com os valores de 
glicose sérica relatados anteriormente na literatura para 
o gênero Spheniscus. Entretanto, a faixa de normalidade 
para S. magellanicus citada baseia-se em uma pesquisa 
realizada em apenas 21 exemplares juvenis mantidos 
em um zoológico (4), enquanto que o presente trabalho 
avaliou exemplares com poucos meses de cativeiro, em 
processo de recuperação homeostática.

 

Conclusão
Embora faltem dados de chegada para comparação, 

os resultados encontrados indicam que após o trata-
mento grande parte das aves estava com bons valores 
de glicose sérica. Juntamente com outros parâmetros, 
os dados obtidos neste trabalho contribuíram para a 
triagem dos exemplares que foram soltos ou permane-
ceram em cativeiro. Embora os valores encontrados se-
jam compatíveis com os valores de glicemia do gênero 
Spheniscus, análises na entrada e na saída dos animais 
em cativeiro, amostragens maiores e a homogeneiza-
ção dos lotes por data de chegada poderiam contribuir 
para se determinar a glicemia de S. magellanicus com 
maior precisão.
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Avaliação da glicose sérica de Pinguins de Magalhães (Spheniscus magellanicus Forster, 1781) no Espírito 
Santo, Brasil

sérica de Pinguins de Magalhães que encalharam no 
Espírito Santo (ES) nos meses de inverno de 2010.

Material e Métodos
Aproximadamente 200 Pinguins de Magalhães juvenis 

foram recolhidos no litoral do ES entre os meses de julho e 
outubro de 2010, sendo mantidos em cativeiro pelo Instituto 
de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM) 
com o objetivo de recuperação e soltura. As aves foram 
identificadas individualmente com um número de manejo e 
posteriormente, antes da soltura, identificadas com anilhas 
do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Sil-
vestres (CEMAVE). A alimentação foi fornecida duas vezes 
ao dia, sendo predominantemente composta por sardinhas, 
acrescidas de complexo vitamínico Hemolitan Pet® 30 ml e 
cloreto de sódio. Na manhã do dia 23 de outubro de 2010, 
coletou-se amostra sanguínea de trinta e seis (n=36) exem-
plares submetidos a jejum de 16 horas. Os animais foram 
contidos fisicamente, coletando-se por gotejamento 0,1mL 
de sangue de vasos tibiotársicos, utilizando-se agulha des-
cartável 30x7mm² (Figura 1). A glicemia foi determinada 
através de glicosímetro digital portátil Accu-Chek®. Com os 
valores obtidos foi calculada a média aritmética e o erro pa-
drão da média com a ajuda do programa Sigma Stat versão 
3.5.

Figura 1 - Coleta de sangue em vasos tibiotársicos de pinguim-de-
magalhães juvenil. 

Resultados e Discussão

O valor encontrado para a glicemia foi de 190 mg/
dL com um erro padrão da média de ± 4,45. Quatorze 
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