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Introdução e objetivo:
A etiologia exata das hérnias celomáticas ainda é desconhecida, mas elas 

podem ocorrer em aves devido ao enfraquecimento da musculatura celomática, 

causada pela retenção/postura de ovos, desequilíbrio hormonal, trauma ou massas 

intra-celomática, promovendo deslocamento dos órgãos internos e/ou gordura 

visceral, que se projetam contra a pele formando aumento de volume externos. O 

objetivo desse relato é descrever o caso de uma calopsita, fêmea, de 6 anos, 

encaminhada à consulta devido a um aumento de volume em região ventral da 

cavidade celomática, há cerca de vinte dias. 

Relato de caso:
Ao exame físico, a paciente se apresentava desidratada, deprimida, com sinais 

de tenesmo, dispneia leve, e possuía histórico de postura de ovos e convívio com 

macho da espécie. Após internação foram realizados exames de imagem, cujo ao 

exame radiográfico foi identificado aumento de volume de tecidos moles em região 

ventral da cavidade peritoneal intestinal, próximo ao crisso, com aspecto levemente 

heterogêneo e áreas gasosas entremeadas, excluindo-se ovos retido calcificados, 

porém de difícil definição do real conteúdo (Figura 1 e 2). E ainda aumento de 

volume em região ovariana, hiperostose poliostótica e hepatomegalia. 

Pela ultrassonografia, com transdutor linear 18,0 MHz (GE Logic-F6), no 

aumento de volume confirmou-se a presença de estrutura côncava, preenchida por 

material heterogêneo, formador de artefato de sombreamento acústico sujo, 

circundado por estrutura com estratificação parietal, localizado em coprodeu, 

indicando retenção fecal (Figura 3). Após terapia laxativa, em exame 

ultrassonográfico controle, observou-se presença de alças intestinais, gordura 

visceral e discreta efusão (Figura 4). Sendo então confirmado o diagnóstico de 

hérnia celomática ventral, pseudo-hérnia, adjacente a cavidade peritoneal 

intestinal, sem sinais de estrangulamento ou obstrução.

Figura 1: Exame radiográfico, projeção lateral, evidenciando o aumento de volume de tecidos moles em

região ventral da cavidade peritoneal intestinal, com aspecto heterogêneo e áreas gasosas entremeada

também há aumento de volume em região ovariana (círculo azul

Conclusão:
A cavidade celomática em aves apresenta oito compartimentos, cada um desses 

envolvido por mesotélio, no qual secreta fluídos lubrificantes. O entendimento das 

compartimentalizações da cavidade celomática em aves é imprescindível na 

acurácia do diagnóstico de hérnias e aumentos de volume em aves.  Uma delas, a 

cavidade peritoneal intestinal, localizada no celoma médio para caudal, contém 

proventrículo, ventrículo, vesícula biliar, baço, intestino e órgãos reprodutivos, 

dessa forma, aumentos de volume anormais nessa região visualizados ao exame 

radiográfico, podem ser correlatos a qualquer dessas estruturas. 

Apesar das limitações do exame ultrassonográfico em aves, devido ao tamanho 

da espécie, poucas janelas ultrassonográficas e presença dos sacos aéreos e 

penas, nesse paciente a utilização do transdutor com interface de leitura pequena 

e frequência de 18,0 MHz permitiram a elucidação diagnóstica. Suspeita-se que a 

hérnia do paciente em questão está relacionada a vários fatores como fase de 

estação reprodutiva e desequilíbrio hormonal, causando aumento de volume dos 

ovários e flacidez da parede muscular e a hepatomegalia, permitindo assim o 

deslocamento das estruturas da cavidade peritoneal intestinal ventralmente, 

consequente dificuldade de excreção de conteúdo urofecal e retenção. Optou-se 

por manejo clínico e terapia em casa devido a possíveis complicações e 

especificidades de intervenção cirúrgica nessa espécie.  

As modalidades de diagnóstico por imagem em conjunto, raio-X e ultrassom, 

demonstram grande utilidade na detecção e avaliação de aumentos de volume 

anormais em aves, sendo de suma importância o conhecimento da anatomia 

específica. 

Figura 3: Ultrassom do aumento de volume, evidenciando estrutura côncava, com um

sombreamento acústico sujo (seta verde), com estratificação parietal (seta azul),

localizada em coprodeu.

Figura 4: Exame ultrassonográfico realizado após a terapia laxativa, observando-se alças

intestinais (setas azuis), gordura visceral (seta verde) e discreta efusão (seta amarela)

Figura 2: Exame radiográfico, projeção ventrodorsal, mostrando o aumento de volume de tecidos moles em

região ventral da cavidade peritoneal intestinal, com aspecto heterogêneo e áreas gasosas entremeadas

(seta azul), hiperostose poliostótica e hepatomegalia
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