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CELIOTOMIA EM CALOPSITA (
APRESENTANDO DISTOCIA

 

RESUMO 
 
A retenção de ovos é uma afecção comum em calopsitas. Alguns dos fatores 
predisponentes incluem a idade, os mais jovens são mais afetados, a 
desnutrição, obesidade e o manejo inadequado. O diagnóstico de distocia é 
realizado através do histórico de postura e dos sinais clínicos apresentados. A 
palpação da cavidade celomática geralmente revela um ovo, porém ovos de 
casca mole são mais difíceis de detectar, dess
um importante exame complementar. As anormalidades radiográficas mais 
comuns que envolvem o trato genital feminino são ovos retidos, oviduto cístico e 
peritonite relacionada a presença do ovo. A salpingohisterectomia tem si
proposta como meio de controlar a produção de ovos, mas a cirurgia deve ser 
reservada apenas como terapia de último recurso, pois ela não cessa  o 
comportamento reprodutivo e subsequente
objetivo demonstrar o diagnóstico e a
ovos em casos graves de distocia.
Clínica Veterinária apresentando queixa de apatia e dispneia. Foi relatado o uso 
de ninhos e espelhos, e que o animal procurava pelos canto
exame físico foi observado um aumento da cavidade celomática e a suspeita 
era de retenção de ovos. Para o diagnóstico foram feitos exames radiográficos 
que evidenciaram a presença de dois ovos em cavidade celomática. Devido à 
fragilidade da ave, optou
aquecimento e alimentação via sonda. A celiotomia foi realizada e o animal teve 
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A retenção de ovos é uma afecção comum em calopsitas. Alguns dos fatores 
predisponentes incluem a idade, os mais jovens são mais afetados, a 

sidade e o manejo inadequado. O diagnóstico de distocia é 
realizado através do histórico de postura e dos sinais clínicos apresentados. A 
palpação da cavidade celomática geralmente revela um ovo, porém ovos de 
casca mole são mais difíceis de detectar, dessa forma, a radiografia constitui 
um importante exame complementar. As anormalidades radiográficas mais 
comuns que envolvem o trato genital feminino são ovos retidos, oviduto cístico e 
peritonite relacionada a presença do ovo. A salpingohisterectomia tem si
proposta como meio de controlar a produção de ovos, mas a cirurgia deve ser 
reservada apenas como terapia de último recurso, pois ela não cessa  o 
comportamento reprodutivo e subsequente ovulação.O trabalho tem como 
objetivo demonstrar o diagnóstico e a realização da celiotomia para retirada dos 
ovos em casos graves de distocia. A calopsita fêmea, de 3 anos, chegou à 
Clínica Veterinária apresentando queixa de apatia e dispneia. Foi relatado o uso 
de ninhos e espelhos, e que o animal procurava pelos cantos do recinto. No 
exame físico foi observado um aumento da cavidade celomática e a suspeita 
era de retenção de ovos. Para o diagnóstico foram feitos exames radiográficos 
que evidenciaram a presença de dois ovos em cavidade celomática. Devido à 

a ave, optou-se inicialmente pela estabilização com oxigenoterapia, 
alimentação via sonda. A celiotomia foi realizada e o animal teve 
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A retenção de ovos é uma afecção comum em calopsitas. Alguns dos fatores 
predisponentes incluem a idade, os mais jovens são mais afetados, a 

sidade e o manejo inadequado. O diagnóstico de distocia é 
realizado através do histórico de postura e dos sinais clínicos apresentados. A 
palpação da cavidade celomática geralmente revela um ovo, porém ovos de 

a forma, a radiografia constitui 
um importante exame complementar. As anormalidades radiográficas mais 
comuns que envolvem o trato genital feminino são ovos retidos, oviduto cístico e 
peritonite relacionada a presença do ovo. A salpingohisterectomia tem sido 
proposta como meio de controlar a produção de ovos, mas a cirurgia deve ser 
reservada apenas como terapia de último recurso, pois ela não cessa  o 

ovulação.O trabalho tem como 
realização da celiotomia para retirada dos 

A calopsita fêmea, de 3 anos, chegou à 
Clínica Veterinária apresentando queixa de apatia e dispneia. Foi relatado o uso 

s do recinto. No 
exame físico foi observado um aumento da cavidade celomática e a suspeita 
era de retenção de ovos. Para o diagnóstico foram feitos exames radiográficos 
que evidenciaram a presença de dois ovos em cavidade celomática. Devido à 

se inicialmente pela estabilização com oxigenoterapia, 
alimentação via sonda. A celiotomia foi realizada e o animal teve 
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boa recuperação pós- 
houve retorno do paciente apresenta
solicitadas novas radiografias que evidenciaram um ovo fraturado e outro de 
casca mole, sendo necessária uma segunda celiotomia.
anamnese e o exame físico completo associados ao resultado da radiografia, 
confirmaram o diagnóstico de retenção de ovos. Este exame complementar 
permitiu a visualização da posição dos ovos, permitindo uma abordagem 
clínico-cirúrgica mais segura.
risco de vida e de desconforto do anim
órgãos da cavidade celomática. O tratamento medicamentoso com ocitocina 
não foi realizado, pois pela presença de ovos mal formados que não seriam 
expelidos pelo conduto, poderia gerar infecção. Dada a debilidade do quadro
clínico pelo tempo prolongado que o animal reteve os ovos, o prognóstico era 
reservado. A celiotomia é uma opção em casos de distocia com recidivas e os 
exames complementares são recursos que devem ser utilizados para 
confirmação do diagnóstico e, no caso
estruturas anatômicas com precisão. Além disso, é necessário que o médico 
veterinário oriente o proprietário quanto aos erros de manejo nutricional, 
comportamental e sanitário para melhorar a qualidade de vida dos an
mantidos em cativeiro. 
 
Palavras-chave: Distocia; Psitacídeos; Retenção de ovos.
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 cirúrgica. Contudo, dois meses após o procedimento, 
houve retorno do paciente apresentando os mesmos sinais clínicos. Foram 
solicitadas novas radiografias que evidenciaram um ovo fraturado e outro de 
casca mole, sendo necessária uma segunda celiotomia. 
anamnese e o exame físico completo associados ao resultado da radiografia, 
confirmaram o diagnóstico de retenção de ovos. Este exame complementar 
permitiu a visualização da posição dos ovos, permitindo uma abordagem 

cirúrgica mais segura. A celiotomia foi necessária para a redução do 
risco de vida e de desconforto do animal, visto que os ovos comprimem os 
órgãos da cavidade celomática. O tratamento medicamentoso com ocitocina 
não foi realizado, pois pela presença de ovos mal formados que não seriam 
expelidos pelo conduto, poderia gerar infecção. Dada a debilidade do quadro
clínico pelo tempo prolongado que o animal reteve os ovos, o prognóstico era 
reservado. A celiotomia é uma opção em casos de distocia com recidivas e os 
exames complementares são recursos que devem ser utilizados para 
confirmação do diagnóstico e, no caso da radiografia, é possível analisar as 
estruturas anatômicas com precisão. Além disso, é necessário que o médico 
veterinário oriente o proprietário quanto aos erros de manejo nutricional, 
comportamental e sanitário para melhorar a qualidade de vida dos an
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cirúrgica. Contudo, dois meses após o procedimento, 
ndo os mesmos sinais clínicos. Foram 

solicitadas novas radiografias que evidenciaram um ovo fraturado e outro de 
 O histórico, a 

anamnese e o exame físico completo associados ao resultado da radiografia, 
confirmaram o diagnóstico de retenção de ovos. Este exame complementar 
permitiu a visualização da posição dos ovos, permitindo uma abordagem 

A celiotomia foi necessária para a redução do 
al, visto que os ovos comprimem os 

órgãos da cavidade celomática. O tratamento medicamentoso com ocitocina 
não foi realizado, pois pela presença de ovos mal formados que não seriam 
expelidos pelo conduto, poderia gerar infecção. Dada a debilidade do quadro 
clínico pelo tempo prolongado que o animal reteve os ovos, o prognóstico era 
reservado. A celiotomia é uma opção em casos de distocia com recidivas e os 
exames complementares são recursos que devem ser utilizados para 

da radiografia, é possível analisar as 
estruturas anatômicas com precisão. Além disso, é necessário que o médico 
veterinário oriente o proprietário quanto aos erros de manejo nutricional, 
comportamental e sanitário para melhorar a qualidade de vida dos animais 


