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RESUMO  

A utilização da radiografia para avaliação clínica de aves é de grande importância devido 

às limitações no exame físico, podendo ainda, auxiliar no diagnóstico de doenças 

cardíacas em aves. Para isso, deve-se levar em conta o tamanho e o posicionamento do 

coração considerados normais para a espécie, sendo necessária a padronização dessas 

mensurações. O objetivo deste trabalho foi determinar os valores de referência para o 

tamanho da silhueta cardíaca radiográfica em Psittacara leucophthalmus. Foram 

utilizados onze indivíduos da espécie para o estudo, os quais foram sedados para a 



             
obtenção de radiografias na projeção ventrodorsal. Nas radiografias foram mensuradas a 

largura máxima do coração, a largura do tórax, a distância entre as clavículas, a largura 

máxima do sinsacro, a distância entre a terceira e quarta costelas, e a largura do coracóide. 

Os resultados encontrados diferiram de estudos feitos com outras espécies de psitacídeos, 

o que pode ser justificado por uma maior homogeneidade na amostra estudada. Os valores 

encontrados para a largura máxima do coração e relação LMC:LT através de percentis, 

podem ser utilizados como referência para a avaliação radiográfica na espécie, no entanto, 

a avaliação clínica e a utilização de outros métodos diagnósticos como a ecocardiografia 

e a eletrocardiografia são imprescindíveis para diagnosticar doenças cardíacas em aves. 

ABSTRACT  

The use of radiography for clinical evaluation of birds is of great importance due to 

limitations in physical examination, and may also assist in the diagnosis of heart disease 

in birds. For this, one must take into account the size and positioning of the heart 

considered normal for the species, requiring the standardization of these measurements. 

The objective of this work was to determine the reference values for the size of the 

radiographic cardiac silhouette in Psittacara leucophthalmus. Eleven individuals of the 

species were used for the study, who were sedated to obtain radiographs in the ventro-

dorsal projection and, through these, the maximum heart width, the width of torax, 

distance between the clavicles, the maximum width of the synsacrum, the distance 

between the third and fourth rib, and the width of the coracoid were measured. The results 

found differed from studies carried out with other species of parrots, which can be 

justified by a greater homogeneity in the studied sample. The values found for maximum 

heart width and LMC:LT ratio through percentiles can be used as a reference for 

radiographic evaluation in the species, however, clinical evaluation and the use of other 

diagnostic methods such as echocardiography and electrocardiography are essential to 

diagnose heart disease in birds. 
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INTRODUÇÃO 

A utilização da radiografia como instrumento de avaliação na clínica aviária é de 

grande importância devido às limitações no exame físico por particularidades fisiológicas 

e anatômicas. As aves quando chegam para exame clínico frequentemente já se encontram 

em estágio mais adiantado da doença por essa razão necessitam de um diagnóstico rápido 

o qual a imagem pode auxiliar (KRAUTWALD-JUNGHANNS et al., 2001; STRAUB, 

PEES e KRAUTWALD-JUNGHANNS, 2002). 

Dentre as doenças que acometem aves se encontram as doenças cardíacas. Essas, 

podem ocorrer sem que haja manifestação de sintomas prévios, sendo descobertas após a 

morte súbita das aves. Essa baixa frequência de diagnóstico in vivo leva a se pensar que 

as doenças cardíacas são pouco frequentes nesses animais. No entanto, apesar do que se 

pensava anteriormente, as doenças cardíacas são comuns e relevantes, tendo uma 

prevalência próxima a observada em outros animais de companhia (RITCHIE et al., 1997; 

OGLESBEE e OGLESBEE, 1998; STRAUB, PEES e KRAUTWALD-JUNGHANNS, 

2002; KRAUTWALD-JUNGHANNS et al., 2004; BAVELAAR e BEYNEN, 2004). 

Em uma avaliação cardíaca da silhueta cardíaca à radiografia deve-se levar em 

conta o tamanho e o posicionamento do coração considerados normais para a espécie, 

sendo necessária a padronização dessas mensurações, como padrões para a silhueta 

cardíaca (para avaliação do tamanho), para assim estabelecer alterações. Além de 

alterações propriamente cardíacas, mudanças no padrão da silhueta podem indicar 

alterações em outros órgãos (KRAUTWALD-JUNGHANNS et al., 2001; STRAUB, 



             
PEES e KRAUTWALD-JUNGHANNS, 2002; KRAUTWALD-JUNGHANNS et al., 

2004; LUMEIJ, SHAIK e ALI, 2011). 

         Hanley et al. (1997) estabeleceu os primeiros padrões de mensuração da silhueta 

cardíaca para aves utilizando três espécies Otus asio, Buteo jamaicensis e Branta 

canadenses; Barbon, Smith e Forbes (2010) estabeleceram referência do tamanho 

cardíaco de quatro espécies de rapinantes, sendo eles Parabuteo unicinctus, Falco 

peregrinus, Falco cherrug e Falco biarmicus. Outro trabalho com Falco peregrinos foi 

realizado por Lumeij, Shaik e Ali (2011) e, Mirshahi et al. (2016) e estabeleceu intervalos 

de referência para o tamanho cardíaco de Falco tinnunculus.  

Com relação a estudos realizados com psitacídeos, há valores de referência 

determinados por Straub, Pees e Krautwald-Junghanns (2002) para o tamanho da silhueta 

cardíaca radiográfica em Psittacus erythacus, Poicephalus senegales e Amazona 

amazonica e para largura do coração de Melopsittacus undulatus (Velayati et al., 2015). 

Esses trabalhos compararam diversas medidas com o tamanho do coração, como 

comprimento da carina, largura do coracóide, largura torácica, largura esternal, distância 

entre a terceira e a quarta costelas, largura do sinsacro, largura do coracóide e distância 

entre os ossos da clavícula. 

Como é possível observar, padrões para silhueta cardíaca foram estabelecidos para 

diversas espécies de aves. No entanto, não se encontram esses padrões para Psittacara 

leucophthalmus -espécie nativa de ampla ocorrência, comum em áreas abertas, bordas de 

mata e centros urbanos. Por se adaptar a ambientes urbanizados, essa espécie é frequente 

nas listas de animais recebidos em centro de triagens, centro de reabilitação de animais 

selvagens e clínicas veterinárias (GWYNNE et al., 2010; JOFFILY, 2010; SIGRIST, 

2013; BRITO, 2017; SÃO PAULO, 2017). 

Por essa razão, determinar os parâmetros radiográficos cardíacos para essa espécie 

é essencial para um diagnóstico adequado e tratamento mais efetivo de indivíduos da 



             
espécie. Assim, esta pesquisa tem o objetivo de determinar os valores de referência para 

o tamanho da silhueta cardíaca radiográfica em Psittacara leucophthalmus, facilitando o 

diagnóstico de enfermidades cardíacas nessa espécie tão frequente na rotina clínica de 

animais silvestres. 

METODOLOGIA 

Foram utilizados 11 indivíduos adultos de Psittacara leucophthalmus 

provenientes de resgate e apreensão. Os indivíduos passaram por exame clínico e 

eventuais tratamentos quando necessário, de forma que iniciaram os estudos hígidos. O 

estudo foi autorizado pela Comissão de ética da Universidade Federal de Lavras, sob 

protocolo n. 054/18. Não foi realizada a sexagem dos animais.  

Para os exames radiográficos, os animais foram contidos fisicamente e realizada 

sedação com cloridrato de midazolam (Dormire®, 5 mg/mL) na dose de 2 mg/Kg por via 

intramuscular. Após a sedação os animais foram posicionados para o exame. 

As imagens na projeção ventrodorsal foram obtidas com o aparelho de raios-X de 

alta frequência da marca Sawae, modelo Altus ST 543HF e sistema de radiografia 

computadorizada (Fujifilm®) utilizando 0,8 mAs e 48 kVp com foco a distância de 

100cm. Foram mensurados a largura máxima do coração, a largura do tórax ao nível da 

largura máxima do coração, a distância entre as clavículas (distância entre os pontos mais 

craniais, cranial à articulação do ombro), a largura máxima do sinsacro, a distância entre 

a terceira e quarta costelas (através de uma linha próxima e paralela à coluna vertebral), 

e a largura do coracóide (medida caudalmente à articulação do ombro). As radiografias 

foram digitalizadas e as imagens finais avaliadas utilizando o software RadiAnt DICOM 

Viewer. Cada índice anatômico foi medido três vezes e a média das medidas foi utilizada 

para análise. 

Análise estatística 



             
A normalidade dos dados foi avaliada através do teste de Shapiro-Wilk. Com isso, 

testou-se a correlação entre as variáveis através da correlação de Pearsson. Para análises 

estatísticas foi utilizado o programa estatístico GraphPad Prism 8. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No presente estudo foram encontrados valores para largura máxima do coração 

(LMC) em milímetros (mm) de  17,98  0.67 mm para a média e, 17,55; 17,80 e 18.40 para 

os percentis de 25, 50 e 75, respectivamente. Foram encontrados valores para a correlação 

entre  LMC e: peso (r = -0,116; p = 0,734 ); largura do tórax (r = 0,476; p = 0,139); 

distância entre clavículas (r =  -0,133; p = 0,697); largura máxima do sinsacro (r = 0,056; 

p = 0,870); distância entre terceira e quarta costelas (r = 0,304; p = 0,363) e a largura do 

coracóide (r = 0,110; p = 0,747). Não foi observada correlação estatisticamente 

significativa entre LCM e as outras variáveis.  Os valores encontrados e distribuídos em 

percentis, bem como os valores para as correlações (r) e normalidade (p) das variáveis se 

encontram na tabela I. Foi calculada a relação LCM:LT estando os valores de 59,3 a 60,21 

enquadrados entre os percentis 25 a 75. 

Tabela I- Medidas radiográficas de Psittacara leucophthalmus obtidas em 

milímetros (mm) para a largura máxima do coração (LMC), largura do tórax (LT), 

distância entre clavículas (DC), largura máxima do sinsacro (LMS), distância entre 

terceira e quarta costela (DTQC) largura do coracóide (LC) e relação LMC:LT (%), 

distribuídas em percentis e, valores da correlação de Pearsson (r) e normalidade dos dados 

(p) 

Percentil LMC Peso 

(kg) 
LT DC LMS DTQC LC LMC:LT 

(%) 

P5 17,10 0,15 28,55 15,15 5,28 5,35 2,62 56,27 



             

P10 17,30 0,15 28,70 15,50 5,36 5,74 2,62 56,73 

P25 17,55 0,15 28,85 15,70 5,52 5,79 2,68 59,30 

P50 17,80 0,17 30,40 17,20 5,57 5,95 3,08 60,07 

P75 18,40 0,18 31,05 17,70 5,75 6,26 3,17 60,21 

P90 18,90 0,19 31,90 18,40 5,78 6,33 3,25 60,53 

P95 18,95 0,20 31,95 18,55 5,80 6.,6 3,32 63,19 

         

CORRELAÇÃO 

COM LMC 

        

r (Pearson) = NA -0,116 0,476 -

0,133 
0,056 0,304 0,110 NA 

(p)  = NA 0,734 0,139 0,697 0,870 0,363 0,747 NA 

 

Velayati et al. (2015), em trabalho com periquitos australianos observou entre as 

variáveis estudadas, correlação da largura máxima do coração (r = 0,92), comprimento 

do esterno (r = 0,84), largura do coracóide e largura do tórax (r = 0,85). Estudo com 

diferentes espécies de psitacídeos (STRAUB, PEES e KRAUTWALD-JUNGHANNS, 

2002) também encontrou correlação entre a largura máxima do coração e comprimento 

do esterno (r = 0,92), largura do coracóide (r = 0,84) e largura do tórax (r = 0,85).  

Diferentemente dos trabalhos citados na literatura observou-se no presente estudo 

uma maior uniformidade entre os animais avaliados. Os indivíduos avaliados 

apresentaram variação de 37,5% no peso, 12% na largura do tórax e 26% na largura do 



             
coracóide. Velayati et al. (2015), em estudo com periquitos, avaliou animais de 25 a 45 g 

de peso, com variação de 80% para peso, 23% para a largura do tórax e 50% para a largura 

do coracóide. Em estudo realizado por Straub, Pees e Krautwald-Junghanns (2002), com 

3 espécies de psitaciformes as variações foram de 140% para a largura do tórax e 136% 

para a largura do coracóide, assim considera-se que a inexistência de correlação entre as 

variáveis ocorra devido a esta menor variação nas variáveis nos animais estudados. 

 Com a confirmação da correlação no estudo com periquitos australianos foi 

proposta uma equação de regressão linear para estimar o valor normal da silhueta cardíaca 

desse animal baseando-se na largura do tórax. Devido a inexistência de correlação, o 

presente trabalho propõe uma avaliação dos dados segundo percentis. Segundo dados do 

estudo com P. leucophthalmus, animais com valores de largura da silhueta cardíaca 

dentro dos limites de 17.55 e 18.40 mm, enquadrados nos percentis 25 e 75, são 

considerados isentos de alteração em morfologia cardíaca. Animais com valores 

superiores ou inferiores a esses limites devem ser avaliados para suspeita de patologias 

cardíacas. Microcardias (largura da silhueta cardíaca menor que 17.30 mm) podem ser 

encontradas em animais com hipovolemia por intensa desidratação ou perda de volume 

sanguíneo. Para animais da espécie P. leucophthalmus com valores para largura da silhueta 

cardíaca superior a 18.90 mm, sugere-se a presença de cardiomegalia, podendo esta ser 

secundária a infecção por poxvírus, degeneração valvar mixomatosa, endocardite 

(secundária a pododermatite), hemocromatose, anemia crônica e compressão de massas 

extrínsecas (RITCHIE et al., 1997; KRAUTWALD-JUNGHANNS et al., 2004). 

Na rotina clínica do atendimento de psitaciformes utiliza-se como referência 

rápida a largura da silhueta cardíaca em sua maior largura à relação de largura do tórax à 

altura do coração e à radiografia.  Foi determinada a largura do coração em relação a 

largura do tórax em psitacídeos de médio porte como de 55% por Straub, Pees e 

Krautwald-Junghanns (2002), e de 62% em periquitos australianos por Velayati et al. 

(2015). No presente estudo valores considerados de uma ave normal estariam entre 59,3 

e 60,3% da largura do tórax, valores maiores do que aqueles observados para psitacídeos 



             
de médio porte e inferiores ao observado no estudo com periquitos australianos. Nosso 

estudo exemplifica as diferenças existentes entre as várias espécies de psitacídeos.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estabeleceu-se referência para a largura do coração de P. leucophtalmus à 

radiografia. Considera-se aves normais aquelas que apresentam LMC entre 17.55 e 18.40 

mm ou relação LMC:LT entre 59,3 e 60,3. Os valores enquadrados nos percentis 25 a 75 

podem ser utilizados para a avaliação radiográfica de indivíduos da espécie. No entanto, 

essa ferramenta deve ser utilizada de forma crítica no auxílio para o diagnóstico de 

enfermidades cardíacas, sendo a avaliação clínica e a utilização de outros métodos 

diagnósticos como a ecocardiografia e eletrocardiografia, imprescindíveis para 

diagnosticar doenças cardíacas em aves. 
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