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1. Resumo 

Com o crescimento do mercado de “pets não convencionais”, o psitacídeo da 

espécie Nymphicus hollandicus, a calopsita, tem ganhado cada vez mais espaço 

dentro das casas e das clínicas veterinárias. Logo, esse trabalho busca estabelecer 

dados do coração saudável dessa espécie para a realização do exame de 

eletrocardiograma na rotina de atendimento desses animais gerando melhora no 

diagnóstico de possíveis cardiopatias. Esse estudo será realizado através do exame 

de 30 calopsitas, sendo 15 machos e 15 fêmeas, com idades aproximadas e sem 

parentesco. Serão formados 2 grupos, onde em um grupo os exames serão 

realizados com esses animais sem nenhuma sedação ou analgesia. No segundo 

grupo, as aves serão sedadas para a realização do eletrocardiograma. Tais dados 

serão comparados e avaliados minuciosamente para que assim alcancemos uma 

média de valores para um coração considerado normal de uma calopsita. Com tais 

referências estabelecidas, o clínico ao realizar o eletrocardiograma, poderá 

comparar resultados e verificar se há alterações que possam indicar possíveis 

cardiopatias no animal atendido.  

 

2. Introdução 

Apesar do exame de eletrocardiograma ter sido a primeira técnica diagnóstica para a 

detecção de cardiopatias e hoje ser rotineiramente utilizado na medicina veterinária 

em pequenos e grandes animais, em calopsitas tal recurso é pobremente explorado. 

Levando em conta que o mercado de “pets não convencionais” tem crescido cada dia 

mais junto com o número de médicos veterinários especializados nessa área, são 

necessários cada vez mais estudos sobre doenças e métodos diagnósticos 

direcionados a esse crescente mercado.  

Visando o aumento no número de atendimentos de calopsitas na rotina clínica de 

hospitais da grande São Paulo, e visto que estudos sobre essa temática ainda não 

foram localizados, esse estudo apresenta a possibilidade de se obter valores de 

referência de um coração saudável de psitacídeos da espécie Nymphicus hollandicus 

através do uso de Eletrocardiograma (ECG) para o registro de atividades elétricas 

normais do miocárdio. Logo, alterações de tais dados na realização do ECG, poderão 

apontar possíveis cardiopatias nessas aves. 



 

3. Objetivos 

O objetivo desse trabalho é produzir valores de referência para o coração saudável 

de psitacídeos da espécie Nymphicus hollandicus com uso de Eletrocardiograma para 

a mensuração de tais valores. Assim, com valores normais estabelecidos, tal exame 

complementar poderá ser utilizado rotineiramente dentro das clínicas e hospitais 

veterinários no atendimento de calopsitas, aves que vem ganhando cada vez mais 

espaço dentro dos pets.  

 

4. Metodologia 

Para a realização dessa pesquisa, serão utilizadas 30 aves das quais 15 são 

machos e 15 fêmeas sendo todas de idade aproximada e sem parentesco. Haverá 2 

grupos de pesquisa, onde um grupo de 15 aves serão submetidas a realização do 

exame de eletrocardiograma sem nenhuma anestesia ou sedação e o segundo 

grupo será também submetido ao exame, porém, as aves serão sedadas para tal 

processo.  

 

5. Desenvolvimento 

Foram contatados criadores de calopsitas pela cidade de São Paulo para propormos 

um contrato com os mesmos, para que através da disponibilização das aves 

necessárias, pudéssemos dar início a pesquisa. Em troca da temporária 

disponibilização das aves, as mesmas receberiam gratuitamente exames de 

hemograma completo e pesquisa de coproparasitológico, além do 

eletrocardiograma. Os criadores receberão todos os laudos dos exames realizados. 

 

6. Resultados preliminares 

Nas aves submetidas anteriormente a pesquisa, aos exames de eletrocardiograma, 

foram detectadas alterações sugestivas de cardiopatias que coincidiram com os 

sinais clínicos apresentados pelas aves em questão. Porém, por estar no início da 

pesquisa, os dados não foram ainda minuciosamente avaliados e ainda não foram 

realizados os exames em todas as calopsitas. 
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