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APRIMORAMENTO DE CELIOCENTESE COM AUXÍLIO DE FONTE 
LUMINOSA EM PERIQUITO (MELOPSITTACUS UNDULATUS)

RESUMO 
 
O dia-a-dia da clínica de animais silvestres nos mostra como os erros de manejo 
podem acarretar problemas graves, sendo os hepáticos de grande ocorrência em 
aves (1). Existem sinais que nos permitem 
citar: coloração amarela ou verde dos uratos, dispneia, perda de peso, diarreia, 
crescimento excessivo de bicos e unhas, ascite (sendo considerada um sinal mais 
específico de hepatopatia) entre outros (2).
ascítico da cavidade celomática pode
remoção desse líquido indicada apenas se a ascite estiver associada à anorexia ou 
dispneia (2). Objetivos: 
utilizada para a remoção do líquido ascítico intracelomático presente em ave da 
espécie Melopsittacus undulatus
diretamente apontada para a cavidad
celiocentese já existente.
chegou ao Consultório Veterinário apresentando 
osso esterno, dispneico e não permanecia empoleirado. Indicou
realizasse uma radiografia para observação dos órgãos internos, principalmente do 
fígado. O exame teve como laudo a
radiopacidade homogênea, com perda da silhueta cardio
sacos aéreos torácicos caudais e abdominais
animal apresentava dificuldade respiratória e como causa possível para a ascite 
tem-se a hepatomegalia pela perda da silhueta cardio
celiocentese para drenar parte do líquido a fim de promover conforto ao anima
técnica consiste em apontar uma fonte luminosa para a região contendo o líquido
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dia da clínica de animais silvestres nos mostra como os erros de manejo 
podem acarretar problemas graves, sendo os hepáticos de grande ocorrência em 

Existem sinais que nos permitem suspeitar de uma hepatopatia
citar: coloração amarela ou verde dos uratos, dispneia, perda de peso, diarreia, 
crescimento excessivo de bicos e unhas, ascite (sendo considerada um sinal mais 
específico de hepatopatia) entre outros (2). Ao remover um grande volume do fluido 

tico da cavidade celomática pode-se ter perda severa de proteínas
remoção desse líquido indicada apenas se a ascite estiver associada à anorexia ou 

: O presente trabalho tem como objetivo relatar a metodologia 
utilizada para a remoção do líquido ascítico intracelomático presente em ave da 

Melopsittacus undulatus. Essa metodologia que utiliza uma fonte luminosa 
diretamente apontada para a cavidade celomática visa aprimorar a técnica de 
celiocentese já existente. Relato de Caso: O periquito-australiano, de 10 anos, 
chegou ao Consultório Veterinário apresentando grande volume na região abaixo ao 
osso esterno, dispneico e não permanecia empoleirado. Indicou
realizasse uma radiografia para observação dos órgãos internos, principalmente do 
fígado. O exame teve como laudo aumento de volume da cavidade 
radiopacidade homogênea, com perda da silhueta cardio-hepática, comprimindo 
sacos aéreos torácicos caudais e abdominais, mostrando-nos o motivo pelo qual o 
animal apresentava dificuldade respiratória e como causa possível para a ascite 

a hepatomegalia pela perda da silhueta cardio-hepática.
celiocentese para drenar parte do líquido a fim de promover conforto ao anima
técnica consiste em apontar uma fonte luminosa para a região contendo o líquido
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dia da clínica de animais silvestres nos mostra como os erros de manejo 
podem acarretar problemas graves, sendo os hepáticos de grande ocorrência em 

hepatopatia, podemos 
citar: coloração amarela ou verde dos uratos, dispneia, perda de peso, diarreia, 
crescimento excessivo de bicos e unhas, ascite (sendo considerada um sinal mais 

o remover um grande volume do fluido 
se ter perda severa de proteínas, sendo a 

remoção desse líquido indicada apenas se a ascite estiver associada à anorexia ou 
O presente trabalho tem como objetivo relatar a metodologia 

utilizada para a remoção do líquido ascítico intracelomático presente em ave da 
Essa metodologia que utiliza uma fonte luminosa 

e celomática visa aprimorar a técnica de 
australiano, de 10 anos, 

grande volume na região abaixo ao 
osso esterno, dispneico e não permanecia empoleirado. Indicou-se que o animal 
realizasse uma radiografia para observação dos órgãos internos, principalmente do 

da cavidade celomática e 
epática, comprimindo 

nos o motivo pelo qual o 
animal apresentava dificuldade respiratória e como causa possível para a ascite 

hepática. Decidiu-se realizar 
celiocentese para drenar parte do líquido a fim de promover conforto ao animal. A 
técnica consiste em apontar uma fonte luminosa para a região contendo o líquido 



 
 

para a visualização de alças intestinais e vasos sanguíneos a fim de evitar grandes 
sangramentos e rompimento de alças intestinais. Realizou-se a limpeza do local 
onde a seringa foi introduzida com álcool 70%, em seguida introduzimos a seringa 
levemente em uma área onde não se observou nenhuma dessas estruturas, 
retirando o líquido lentamente. No caso do animal drenou-se cerca de 15ml. 
Resultados e Discussão: O uso da técnica da celiocentese se fez necessário para o 
conforto do animal e foi utilizado pois este já apresentava dificuldade respiratória 
devido a compressão dos sacos aéreos pela quantidade de líquido intracavitário, já 
que temos o fato da não existência do diafragma em aves e devido a isso o líquido 
gerado entra em contato direto com o pulmão, gerando uma compressão do órgão. 
O método utilizado com o auxílio de uma fonte de luz para a observação de vasos 
sanguíneos e alças intestinais é essencial para que se possa evitar sangramentos e 
rompimento das alças intestinais. Conclusão: A técnica utilizada visa melhorar uma 
existente, fazendo com que o Médico Veterinário que utilizá-la sinta-se confortável 
pois tem-se uma menor chance de riscos ao animal durante o procedimento, tendo 
em vista que com o auxílio da luz pode se observar com clareza o melhor local para 
realizar a celiocentese. 
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