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RESUMO 

As calopsitas (Nymphicus hollandicus) são um exemplo das aves que estão envolvidas no 

cotidiano das pessoas. Por esse motivo o conhecimento anatômico desses animais se mostra de 

suma importância não apenas para fins diagnósticos, como também para tratamentos médico 

veterinários. O trato digestivo é alvo de grande parte das afecções envolvendo as aves, e muitas 

doenças o tem como ponto inicial. Esse trabalho tem como finalidade a descrição e análise 

anatômica e sintópica do trato digestivo das calopsitas com aplicação a imaginologia. Através 

do método de dissecação a identificação e descrição dos diferentes segmentos do tubo digestivo 

é possibilitada, denotando suas características e disposição dentro do corpo do animal. Foram 

realizadas as análises individuais de cada segmento com aferição de suas dimensões 

morfométricas. O trato digestivo das calopsitas é composto por esôfago pré-ingluvial, inglúvio, 

esôfago pós-ingluvial, proventrículo, ventrículo, duodeno, jejuno, íleo, cólon e reto. De forma 

geral a sintopia das vísceras digestivas é semelhante aos outros psitacídeos, porém com algumas 

particularidades. A falta de informações detalhadas na literatura demonstra a importância desta 

pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

Os psitacídeos atualmente desempenham importante papel como animais de companhia, 

principalmente devido a sua grande inteligência (AUERSPERG et al., 2012), com destaque 

para as calopsitas (Nymphicus hollandicus). Com isso os tutores devem estar atentos às 

enfermidades que afetam a espécie, sendo aquelas relacionadas ao trato gastrintestinal 

frequentemente presentes (BERCHIERI JUNIOR; MACARI, 2003). Os exames radiográficos 

são uma boa alternativa para identificação de distúrbios gastrintestinais, como a regurgitação e 

a perda de peso (KRAUTWALD-JUNGHANNS, KOSTKA, DÖRSCH, 1998). 

O trato digestivo das aves é composto por boca (e seus anexos), esôfago, inglúvio, 

proventrículo (estômago químico), ventrículo (estômago muscular), duodeno, jejuno, íleo, 

cecos, cólon e cloaca (GETTY,1986). 

O conhecimento anatômico do trato digestivo das calopsitas é de grande importância 

para subsidiar exames diagnósticos e mesmo seu tratamento. Desta maneira, a presente pesquisa 

se propôs a descrever aspectos morfológicos macroscópicos dos diferentes segmentos do trato 

digestivo de calopsitas, aplicados ao contexto da Imaginologia Veterinária. 

 

METODOLOGIA 

Foram realizadas inicialmente análises anatômicas, seguidas de análises radiográficas 

contrastadas. As amostras biológicas tratam-se de cadáveres de calopsitas (Nymphicus 

hollandicus). As radiografias são referentes a calopsitas submetidas a estudo contrastado do 

trânsito intestinal. 

O material de pesquisa foi preparado para estudo por meio de dissecação anatômica dos 

cadáveres, visando expor as estruturas que compõem o tubo digestivo das aves para sua 

visibilização in situ. Em seguida, identificaram-se os limites que caracterizam os distintos 

segmentos do tubo digestivo. 

A dissecação iniciou-se por meio de incisão mediana longitudinal ventral da pele, desde 

a margem caudal do bico inferior, até as imediações da cloaca. Em seguida, foram afastadas a 

pele, serosas e demais estruturas para visibilização dos órgãos do trato digestivo. Desta forma, 

a identificação e isolamento dos órgãos tiveram início a partir da extremidade cranial da porção 

cervical do esôfago, seguida do inglúvio e porção torácica do esôfago, sucedida do estômago 



 
químico (proventrículo) e muscular (ventrículo), e a partir de então, intestino e suas 

subdivisões. Executaram-se mensurações morfométricas dos órgãos com uso de paquímetro. 

Com relação aos estudos radiográficos, foram avaliados individualmente em duas 

exposições (ventrodorsal e laterolateral direita). Os segmentos foram avaliados na imagem 

individualmente e se estabeleceram relações anatômicas com as estruturas e órgãos adjacentes 

observados na imagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na região cervical das calopsitas foi revelada a porção pré-ingluvial do esôfago e o 

inglúvio. O esôfago pré-ingluvial inicia-se após a faringe e segue caudalmente por 

aproximadamente 2,2 cm de comprimento, possuindo 0,3 cm de diâmetro, em contato íntimo 

com a traquéia no antímero direito. A porção esofágica seguinte é caracteristicamente dilatada, 

formando o inglúvio, em que inicialmente uma porção é contínua à direita da traqueia, para 

logo em seguida se projetar sobre ela, na entrada da cavidade celomática. O inglúvio possui um 

comprimento médio de 0,6 cm e diâmetro de 1,7 cm nos espécimes estudados. 

Quando analisadas as imagens radiográficas referentes ao pescoço das calopsitas, pode -

se observar o contorno do contraste, radiopaco, percorrendo o trato digestivo. Na região cervical 

do animal fica visível o esôfago pré-ingluvial que segue em formato tubular até sofrer uma 

dilatação onde torna-se inglúvio. A imagem radiográfica demonstra a relação topográfica que 

o esôfago pré-ingluvial apresenta, ventral as vértebras cervicais e à direita da traquéia. O 

inglúvio está localizado no terço final do pescoço e na parte cranial da cavidade celomática, 

estendendo-se até a altura da articulação do ombro. Essa análise radiográfica permitiu uma boa 

visibilidade do segmento pré-ingluvial e inglúvio, indicando uma delimitação entre regiões 

cervical e celomática (RITCHIE; HARRISON; HARRISON, 1994).  

Seguindo com a dissecação, logo após o inglúvio evidencia-se a cavidade celomática. 

Após o final do inglúvio temos um estreitamento do tubo digestivo, caracterizando o esofago 

pós-ingluvial, medindo aproximadamente 2,7 cm de comprimento e 0,2 cm de diâmetro em 

média. As imagens radiográficas evidenciam o segmento pós-ingluvial tomando uma posição 

à esquerda na cavidade celomática em seu terço médio. Mesmo com a radiografia contrastada 

a visualização do esôfago pós-ingluvial não é nítida, pois a sobreposição das vísceras adjacentes 



 
prejudica sua identificação, porém, seu caminho pelo plano mediano e inserção à esquerda com 

o proventrículo ficam bem evidentes (DYCE; SACK; WENSING, 2004). 

 Na altura do 6º par de costelas temos o fim do esôfago pós-ingluvial e início do 

proventrículo ou estômago químico. O limite entre esôfago e o proventrículo não é bem claro 

(DONELEY, 2016), porém a dilatação do proventrículo, bem como o sexto arco costal, podem 

ser referenciais para sua delimitação. 

 O estômago das aves é dividido em proventrículo e ventrículo. O proventrículo mede 

cerca de 1,9 cm de comprimento e possui 0,7 cm de diâmetro. Caudal ao mesmo temos o 

ventrículo, ou estômago mecânico, medindo cerca de 1,3 cm de comprimento e 1,3 cm de 

diâmetro. Ambos os segmentos têm contato íntimo com o fígado, sendo o proventrículo mais 

dorsal ao lobo hepático esquerdo e o ventrículo mais ventral ao órgão como um todo (RITCHIE; 

HARRISON; HARRISON, 1994). As imagens radiográficas demonstram o posicionamento do 

proventrículo e do ventrículo mais à esquerda do plano mediano, diferindo de outras aves 

(DYCE; SACK; WENSING, 2004) (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - A: Dissecação da calopsita. Esôfago pré-ingluvial (1), inglúvio (2), esôfago 

pós-ingluvial (3), coração (4), fígado (5), ventrículo (6). B: Radiografia contrastada, vista 

ventrodorsal. Inglúvio (1), esôfago pós-ingluvial (2), proventrículo (3), ventrículo (4). 

 

O primeiro segmento intestinal é o duodeno. Este segmento mede cerca de 5,4 cm de 

comprimento e possui um diâmetro de 0,4 cm nos espécimes avaliados. O duodeno se projeta 

à direita do ventrículo e se dispõe em alças pregueadas que se enovelam pela cavidade 



 
celomática de forma circular (DYCE; SACK; WENSING, 2004). Verifica-se também o contato 

das alças com o assoalho da cavidade celomática.  

Os demais segmentos intestinais como jejuno e íleo também estão dispostos em alças 

pregueadas e de forma circular. O jejuno é o maior segmento, medindo cerca de 14 cm de 

comprimento e tendo 0,3 cm de diâmetro. O íleo mede aproximadamente 3 cm e possui um 

diâmetro de 0,2 cm. A radiografia contrastada permite uma visibilização da disposição 

enovelada das alças intestinais e do trânsito que o alimento executa em sua passagem (Figura 

2). O cólon mede 5,5 cm de comprimento e possui um diâmetro de 0,3 cm, corresponde a 

praticamente a todo o chamado intestino grosso e é anatomicamente muito semelhante às alças 

do intestino delgado (McLELLAND, 1986). Finalmente temos o reto, último e mais curto 

segmento do trato digestivo, medindo aproximadamente 0,5 cm de comprimento e possuindo 

uma dilatação 0,6 cm de diâmetro que está relacionada a cloaca. 

 

 

Figura 2 - A: Dissecação da calopsita. Músculo peitoral superficial (1), pâncreas (2), alça 

duodenal (3), alças jejunais (4), reto (5), cloaca (6). B: Radiografia contrastada, vista 

ventrodorsal. Inglúvio (1), proventrículo (2), ventrículo (3), alças intestinais (4). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trato intestinal da Nymphicus hollandicus quando comparado com a maioria das descrições 

anatômicas feitas em aves, deixa evidente uma semelhança entre sua composição e disposição, 

porém a falta de detalhamento e descrição sintópica das vísceras. O que só aponta a necessidade 

de mais informações para conhecimento anatômico e radiográfico sobre esses animais. O 

volume de informações e comparativos que esse estudo possui, proporciona grande quantidade 



 
de informações e dados para servir de embasamento teórico e guia pelo tubo digestivo da 

calopsita e das aves como um geral. 
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