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RESUMO 

Várias enfermidades acometem os filhotes de aves mantidas como PET, sendo o Splay leg uma 

das mais conhecidas e das que podem comprometer a qualidade de vida e até mesmo a vida do 

paciente. Os membros pélvicos dessas aves ficam lateralizados comprometendo a estabilidade, 

locomoção e manutenção da posição bípede da ave. As articulações dos membros pélvicos 

podem ser comprometidas devido má nutrição, erros de manejo ambiental e falta de cuidados 

adequados pelos pais. Animais não tratados costumam ter sequelas que variam conforme o grau 

de comprometimento, sendo que alguns quadros ficam incompatíveis com o mínimo de 

qualidade de vida, levando esses animais a serem eutanasiados ou morrerem por outras 

enfermidades decorrentes da situação. Nesse artigo, trazemos o relato positivo da evolução de 

um filhote de calopsita (Nymphicus hollandicus) tratado inicialmente aos 8 dias de vida com 

tala de fita microporosa, além de correção do manejo alimentar e ambiental que estavam sendo 

de forma não adequada. O animal foi acompanhado por cerca de 20 dias, obtendo total 

recuperação da posição anatômica dos seus membros, e também dos movimentos, estabilidade 

e deambulação, sem desenvolver nenhuma sequela em sua movimentação. Existem vários 

outros tipos de materiais que podem ser utilizados para fazer esse tipo de tratamento a base de 

tala, variando conforme o tamanho e espécie da ave: fitas adesivas como micropore ou crepe, 

esparadrapos, faixas elásticas, esponjas macias, elásticos e muitos outros. A intervenção 

precoce se mostrou bastante efetiva para a correção desse tipo de enfermidade que é frequente 

na clínica de pets não convencionais, corroborando com o relato de diversos autores. 

Tratamentos como os cirúrgicos podem ser necessários para casos mais graves e complicados, 

e que costumam não ser tratados de forma precoce, mas não costumam ser muito realizados 

devido a baixa positividade de recuperação dos animais submetidos a esse tipo de intervenção 

e possíveis complicações pós-operatórias. O presente trabalho foi realizado com apoio da 
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INTRODUÇÃO 

Na pediatria aviária existem várias condições estudadas, e muitas bem relatadas como 

deformidades de bico, estase de papo, quadros de desnutrição, Splay legs (pernas abertas) e 

queimadura de papo. Splay leg (perna aberta) ou spradde leg (perna estendida) são termos 

usados para descrever o quadro onde o filhote apresenta seus membros posteriores em posições 

abertas, externalizadas, ou dispostas lateralmente, a partir da sua posição normal sob o corpo 

(Worrel, 2012; Mulreany, et al., 2018).  

A splay leg é uma condição musculo esquelética que pode envolver um ou ambos 

membros posteriores, tendo sua gravidade variada de leve a forte (Worrel, 2012). Pode ocorrer 

rotação da articulação tibio-tarso, deixando as patas em posição externalizadas (Mulreany, et 

al., 2018). As causas dessa enfermidade são variadas, sendo que alguns autores relatam que 

uma má alimentação dos pais pode influenciar no desenvolvimento do filhote, esse tendo uma 

musculatura dos membros fragilizada e com dificuldade de manter a ave em estação adequada 

acaba desenvolvendo o quadro (Myers, 2006). Outros autores referem a ocorrência de pais 

inexperientes, e também um ambiente reprodutivo com ninhos não adequados levando a 

ocorrência da Splay leg em filhotes de aves (Donely, 2010).  

O objetivo desse trabalho é relatar um quadro de Splay leg em filhote de calopsita, 

tratado de forma precoce aos 8 dias de vida.  

 
RELATO DE CASO 

O presente relato mostra o tratamento realizado de forma precoce em um filhote de 

calopsita (Nymphicus Hollandicus) de 8 dias de vida, levado a clínica veterinária em fevereiro 

de 2022 após tutor observar que suas patas estavam em posição anormal.  



 
O paciente pesava 12 gramas na primeira consulta, apresentava estava membro pélvico 

esquerdo bastante lateralizado em região de articulação fêmur-tíbio, sem presença de fraturas 

ou luxações aparentes. Membro pélvico direito estava lateralmente aberto também, mas muito 

pouco em relação ao direito, também na mesma região anatômica. Apesar do problema das 

patas, o animal estava bem, sendo alimentado pelos pais e sem demais alterações ao exame 

físico. 

Foi confeccionada uma tala com fita microporosa sob região de tibio-tarso para deixar 

os membros na posição anatômica correta, sendo efetuada sua troca várias vezes até o retorno 

em 7 dias. A tala foi presa em ambos membros posteriores e presa na região central aos 

membros. Optamos pelo uso da fita microporosa, por ser um material fácil de manusear, de 

baixo custo e por ser extremamente leve dado ao tamanho e peso do paciente.  

Aos tutores, foi solicitado melhora do substrato do ninho, colocando uma quantidade 

maior de maravalha, que estava com cerca de 1cm de altura apenas. Foi solicitado também a 

melhora na alimentação dos pais, introduzindo ração extrusada pois os mesmos só recebiam 

mistura de sementes. Além desses cuidados, foi importante a observação do comportamento 

dos pais em relação ao filhote para evitar abandono, expulsão do ninho ou qualquer forma de 

agressão.   

Depois de 7 dias, tutora trouxe o animal para nova reavaliação. O animal já estava com 

os membros posteriores quase alinhados. Foi confeccionada nova tala com fita microporosa e 

recolocada no filhote, permanecendo por mais 7 dias. Após esse período, foi retirada tala e 

animal já estava com membros totalmente alinhados, em posição anatômica normal. Ao avaliar 

sua movimentação não foi constatada nenhuma dificuldade de locomoção dos membros, e 

animal já estava tentando ficar em poleiro. O paciente segue sendo acompanhado até a presente 

data, sem nenhuma alteração em membros posteriores ou problemas de movimentação ou de 

empoleiramento.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo Donely (2010) uma dieta de baixa qualidade que é oferecida aos pais, com 

desequilíbrio de cálcio e fosforo, reflete diretamente na saúde dos filhotes e na sua conformação 

física. Nesse caso relatado, optamos por introduzir a ração extrusada específica de calopsita, 



 
para melhorar a alimentação dos pais e também a do filhote do relato pois ainda era alimentado 

pelos pais no bico. Conforme Carciofi (2003) a alimentação de aves em cativeiro baseada em 

misturas de sementes, muitas vezes em excesso, pode levar o animal a um desbalanço dietético, 

obesidade, problemas reprodutivos e nutricionais.  

Incubadoras artificiais também podem ajudar no processo de má formação, uma vez que 

tenham umidade, ventilação e temperatura incorreta. Donely (2010) afirma ainda que caixas de 

ninho com pisos escorregadios ocasionam subluxação coxofemoral levando a splay leg, e que 

pais inexperientes que entram e saem do ninho rapidamente podem colocar o seu peso sobre o 

filhote, ocasionando também alterações nos membros. 

Dependendo da gravidade do desvio da perna e a idade que a ave é apresentada para 

exames, as técnicas para controlar esta condição incluem enfaixar as pernas da ave juntas, com 

ou sem suporte nas patas fixando as mesmas. Outra opção também indicada é colocar a ave em 

um recipiente onde as pernas não podem abrir lateralmente, e suspender o filhote em uma rede 

com as pernas enfaixadas juntas (Worrel, 2012).  

Donely (2010) descreve outras técnicas além de amarrar os pés juntos com bandagem, 

pode colocar as pernas do filhote em um bloco de espuma para guiar a perna em uma posição 

normal. 

Outra alternativa descrita por Harrison (1994), muito parecida com as demais, é colocar 

uma fita elástica no tarsometarso, e se precisar no tibiotarso, com cuidado para não prender com 

muita força, o que se torna eficaz quando corrigido no início do quadro. 

Trocas frequentes, quase que diárias, dos curativos são necessárias para acompanhar o 

crescimento da ave, deterioração do curativo e reavaliar a mudança de posição da perna. É 

necessário que o curativo faça com que a perna fique em posição utilizável, pois se não o próprio 

curativo pode causar desvio de quadril ou parte do membro (Greenacre, 2021). 

Caso o filhote não tenha um acompanhamento do caso ou não seja levado para 

tratamento no início, ou seja, antes que a ossificação esteja completa, é sugerido cirurgia de 

osteotomia rotacionais com colocação de fixação externa para corrigir a anormalidade. Este 

modelo de tratamento nem sempre trás resultados positivos, além do risco de complicações pós-

operatórias (Greenacre, 2021).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
A intervenção precoce, seja feita por uso de tala de fita ou por outro tipo de material, 

além da correção do manejo e ambiente, costuma ser efetiva para a correção da Splay leg nas 

aves filhotes, com poucas correções encaminhadas para cirurgia. O conhecimento do manejo 

durante eventos reprodutivos costuma evitar esse tipo de quadro, sendo de fundamental 

importância seu conhecimento pelo veterinário de pets não convencionais.  
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