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Podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos 

ontem e hoje. Mas, se prestarmos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual a 

outro. Cada manhã traz uma benção escondida; uma benção que só serve para esse dia e 

que não se pode guardar nem desaproveitar.  

Se não usamos este milagre hoje, ele vai se perder. 

Este milagre está nos detalhes do cotidiano; é preciso viver cada minuto porque ali 

encontramos a saída de nossas confusões, a alegria de nossos bons momentos, a pista correta 

para a decisão que tomaremos. Nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior 

porque todos os dias são diferentes, porque estamos em constante processo de mudança.  

Paulo Coelho 
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RESUMO -GERAL 

A obtenção de diagnóstico clínico em aves é um desafio, porque geralmente os 

sinais clínicos são inespecíficos e o exame físico é muito limitado por fatores 

fisiológicos e anatômicos em comparação aos mamíferos domésticos. Embora 

os exames de imagem possam ser de grande auxílio no diagnóstico ante-

mortem das aves, justamente por serem métodos rápidos e não invasivos, os 

aspectos dos órgãos celomáticos nos exames de imagem são pouco 

valorizados na literatura. Portanto esse estudo teve por objetivo descrever e 

analisar os aspectos radiográfico, tomográfico e ultrassonográfico das 

estruturas celomáticas dos Ramphastos toco. Foram analisadas e descritas as 

imagens da porção final da traqueia, siringe, brônquios, pulmões, coração, 

proventriculo, ventrículo, alças intestinais, vesícula biliar, fígado, e baço de 15 

exemplares de tucanos toco (Ramphastos toco), adultos (machos e fêmeas) e 

hígidos. Cada uma das técnicas usadas permitiu a avaliação dos órgãos 

celomáticos, no entanto, alguns exames se mostraram mais eficientes na 

avaliação de determinados órgãos e sistemas do que os outros. O sistema 

cardiovascular foi melhor avaliado pelo exame radiográfico. O sistema 

respiratório inferior foi melhor caracterizado pelo exame tomográfico, e  o 

sistema digestório foi melhor avaliado pelo exame ultrassonográfico. 

 

 

 

Palavras-chaves: aves, órgãos celomáticos, radiografia, tomografia 

computadorizada, ultrassom. 
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ABSTRACT 

To obtain clinical diagnosis in birds is a challenge because clinical signs are 

usually non-specific and the physical examination is very limited by 

physiological and anatomical factors compared to domestic mammals. Although 

the imaging exams can be of great assistance in the ante-mortem diagnosis of 

birds, because are fast and non-invasive method, the appearance of the celoma 

organs in the imaging examinations is little valued in the literature. Therefore, 

this study aimed to describe and analyze the radiographic, tomographic and 

ultrasonographic aspects of the celomic structures of the Ramphastos toco. The 

images of the end portion of the trachea, syrinx, bronchi, lungs, heart, 

proventriculus, ventricle, intestinal loops, gallbladder, liver, kidneys and cloaca 

of 15 specimens of toucan toucan (Ramphastos toco), adults (male and female). 

and healthy. Each of the techniques used allowed evaluation of the celoma 

organs, however, some tests were more efficient in evaluating certain organs 

and systems than the others. The cardiovascular system was better evaluated 

by radiographic examination. The lower respiratory system was better 

characterized by computed tomography examination, and the digestive system 

was better evaluated by ultrasonographic examination. 

 

 

 

 

Keywords: birds, celoma organs, radiography, computed tomography, 

ultrasound. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O número de atendimento de aves em clínicas veterinárias tem aumentado nos 

últimos tempos, devido a fatores como a destruição do habitat natural, pela agropecuária 

ou desenvolvimento urbano, e pelo uso indiscriminado dos recursos biológicos, 

incluindo a caça e a captura ilegal. Por este motivo, torna-se primordial possuir maior 

conhecimento das peculiaridades anatômicas e fisiológicas dessas espécies de forma a 

auxiliar na manutenção e preservação. 

Os estudos anatômicos topográficos das estruturas celomáticas das aves são de suma 

importância, pois auxiliam a interpretação do exame radiográfico ao facilitar a 

localização dos órgãos e possibilitar a detecção de desordens patológicas. Entretanto 

estudos caracterizando a normalidade destes órgãos celomáticos por meio dos exames 

de diagnóstico por imagem nas aves são escassos, em especial os das espécies do gênero 

Ramphastos.  

O que se observa é que o diagnóstico por imagem é subutilizado no diagnóstico 

clínico das doenças de aves no cenário nacional, consequentemente a literatura nacional 

é escassa, pois poucos profissionais radiologistas se dedicam ao estudo anatômico 

desses animais.  

Avaliações radiológicas são ferramentas úteis para avaliação dos órgãos celomáticos 

e podem auxiliar no diagnóstico de pacientes com sinais inespecíficos, como letargia 

persistente, perda de peso, leucocitose ou enzimas hepáticas elevadas. 

Diante do exposto, o presente trabalho objetiva fazer uma avaliação descritiva dos 

órgãos celomáticos de tucanos toco a fim de fornecer referências de normalidade desses 

por meio dos exames radiográfico, tomográfico e ultrassonográfico. 

A primeira parte aborda os artigos científicos produzidos a partir dos dados 

coletados do tema proposto para o projeto de pesquisa. Neste capítulo, serão 

apresentados três artigos originais. 

O primeiro artigo foi desenvolvido com ênfase na descrição anatômica do sistema 

cardiorrespiratório dos tucanos por meio dos exames tomográfico e radiográfico. O 

segundo teve por objetivo avaliar o trato gastrointestinal dos tucanos utilizando o 

ultrassom como método de imagem e o terceiro artigo enfatizou os exames de raios X e 

ultrasssom na avaliação do fígado, vesícula biliar e baço. 
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Na segunda parte da dissertação é apresentada a revisão da literatura, no geral estão 

abordados os principais temas relacionados ao projeto de pesquisa como: A anatomia 

dos órgãos celomáticos das aves detalhando alguns pontos importantes para o 

desenvolvimento do trabalho para obter um comparativo com a anatomia dos tucanos; 

os exames de imagens utilizados na pesquisa abordando as funcionalidades básicas e 

indicações como modalidades diagnósticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




