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RESUMO 

A Calopsita (Nymphicus hollandicus) faz parte da ordem dos psitaciformes e é uma ave 

sociável e inteligente, muito comumente mantida como animal de estimação. Diante 

disso, são rotineiras as descobertas de agentes tóxicos para esses animais. Uma calopsita 

(Nymphicus hollandicus) proveniente de proprietário foi admitida no Hospital Veterinário 

da Universidade Federal do Paraná tendo ingerido a planta rosa-do-deserto (Adenium 

obesum) a cerca de 30 minutos. O animal estava apático, com nível de consciência 

reduzido, dispneico e apresentava inchaço na região da língua. O protocolo emergencial 

estipulado envolveu a aspiração e lavagem do inglúvio, uso de carvão-ativado (20mg/kg, 

Via oral, SID) e metoclopramida (0,5mg/kg, Via oral, SID). O paciente permaneceu em 

oxigenação constante até apresentar melhora. Após a terapia medicamentosa, a ave 

apresentou melhora progressiva e recebeu alta médica. A descrição do caso relatado é de 

extrema importância para aprimorar o conhecimento para futuros atendimentos 
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INTRODUÇÃO 

A Calopsita (Nymphicus hollandicus) faz parte da ordem dos psitaciformes e é uma ave 

sociável e inteligente, muito comumente mantida como animal de estimação. Diante 

disso, são rotineiras as descobertas de agentes tóxicos para esses animais, principalmente 

inalantes como o politetrafluoretileno e metais pesados como chumbo e zinco. Porém, as 

plantas também fazem parte desses agentes, causando afecções graves nesses animais. O 

uso de plantas como artigo decorativo nas residências é frequente e foi ampliado após o 

período de isolamento estipulado por conta da COVID-19. O objetivo desse trabalho é 

relatar um caso de intoxicação por rosa do deserto (Adenium obesum) em calopsita 

(Nymphicus hollandicus), evidenciando seu tratamento.   

 



METODOLOGIA 

Uma calopsita (Nymphicus hollandicus) proveniente de proprietário foi admitida no 

Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná tendo ingerido a planta rosa do 

deserto (Adenium obesum) a cerca de 30 minutos. O animal pesava 0,094kg, estava 

apático, com nível de consciência reduzido, dispneico e apresentava inchaço na região da 

língua.  

O protocolo emergencial estipulado envolveu a aspiração e lavagem do inglúvio 

utilizando uma sonda rígida (número 16) na tentativa de retirar possíveis resquícios da 

planta presentes, porém, o inglúvio encontrava-se vazio. Então, procedeu-se o uso de 

carvão-ativado (20mg/kg, Via oral, SID). Após isso, a ave apresentou regurgitação, sendo 

administrado metoclopramida (0,5mg/kg, Via oral, SID) para evitar a regurgitação do 

adsorvente e, também, estimular a motilidade gastrointestinal, eliminando mais 

facilmente o agente tóxico do organismo. O paciente permaneceu em oxigenação 

constante até apresentar melhora.  

Após a terapia medicamentosa, a ave apresentou melhora progressiva e recebeu alta 

médica.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Assim como em outras afecções, são escassos os relatos de intoxicação por plantas em 

animais silvestres. Todavia, são diversas as espécies de plantas capazes de causar 

toxicidade no organismo desses animais. Por exemplo, já foi relatada a intoxicação em 

aves por conta da ingestão das folhas e fruto do abacate (LOVATO et al., 2014). A rosa-

do-deserto é pertencente à família Apocynaceae e é muito utilizada como planta 

ornamental nas residências brasileiras. Essa planta possui glicosídeos cardiotóxicos que 

atuam na inibição da membrana celular Na+ /K+ ATPase, responsável pelo transporte de 

íons de sódio e potássio. Ao inibir essa bomba, ocorre a diminuição de potássio 

intracelular, o que consequentemente eleva o sódio e ocorre o acumulo de cálcio no 

organismo. Isso faz com que o miocárdio tenha contrações potentes, levando a alterações 

respiratórias e nervosas além da cardíaca (AGUIAR & VEIGA JÚNIOR, 2021).  

Corroborando com os achados clínicos do paciente, a maioria das intoxicações, sejam 

elas por inalantes, ingestão de plantas ou metais pesados causam perda de consciência, 

dispneia, fraqueza, diarreia e incoordenação motora (GRESPAN & FREITAS RASO, 



FIGURA 1 

2014). Na ave atendida, também foi evidenciado o inchaço presente na língua (FIGURA 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao protocolo utilizado, assim como menciona Cubas e Rabelo (2014), deve-

se esvaziar o inglúvio via sonda em caso de ingestão de agentes tóxicos, utilizar 

adsorventes como o carvão-ativado e manter o animal em oxigenação constante. Todos 

esses passos foram realizados no paciente, obtendo-se assim sucesso no seu tratamento e 

suporte, possibilitando a alta médica do paciente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A calopsita, assim como outras aves, como o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) são 

comumente mantidos como animais de estimação e por conta da falta de conhecimento 

da toxicidade de certas plantas por parte dos proprietários, estas ficam em locais de fácil 

acesso para os animais, podendo causar graves afecções. A descrição do caso relatado é 

de extrema importância devido à falta de referências específicas sobre o assunto em 

animais silvestres, aprimorando o conhecimento para futuros atendimentos e orientações, 

que devem ser realizados para evitar esses acidentes. 
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