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Resumo 

 

A diarreia, o vómito e a anorexia no cão e no gato são alguns dos sinais clínicos mais 

comuns no dia-a-dia clínico e constituem indicações para a ecografia gastrointestinal.  

A ecografia não apresenta riscos biológicos comparativamente à radiografia ou 

tomografia, não é invasiva e permite avaliar a motilidade gastrointestinal em tempo real, 

assim como as características da parede do trato gastrointestinal, linfonodos associados, o 

tipo e origem das lesões, permitindo a realização de citologias aspirativas e biópsias 

ecoguiadas. Permite, ainda, fazer um acompanhamento pós cirúrgico e avaliar a progressão 

de tumores malignos após a quimioterapia. 

Na maioria dos animais uma sonda de elevada frequência permite avaliar a 

espessura e as camadas da parede do trato gastrointestinal. A ecografia é efetuada em 

modo-B, sendo que o Doppler permite avaliar a circulação sanguínea.  

É aconselhável o jejum de 12 horas, não sendo necessário restringir o acesso à 

água, previamente à ecografia. Deve proceder-se à tricotomia da região abdominal ventral e 

aplicar gel sobre a pele. O decúbito escolhido é variável consoante a região que se pretende 

avaliar. No abdómen cranial esquerdo é possível encontrar o fundo do estômago. O antro e 

a porção pilórica observam-se movendo a sonda para a direita da linha média. O duodeno é 

seguido caudalmente ao longo da parede abdominal direita. O restante intestino delgado é 

avaliado por varrimentos lentos e sistemáticos do abdómen em planos transversos e 

sagitais. O íleo parece terminar abruptamente num segmento intestinal largo, o cólon, 

medialmente ao duodeno. O cólon descendente pode ser seguido cranialmente desde o 

canal pélvico, ao longo da parede abdominal esquerda, até ao nível do cólon transverso, 

caudalmente ao estômago.  

A parede gastrointestinal normal inclui cinco camadas: interface lúmen-mucosa, 

mucosa, submucosa, muscular e serosa, do lúmen para a periferia. A mucosa e a muscular 

são hipoecogénicas e as restantes hiperecogénicas. A parede gástrica normal pode medir 

até 5 mm, a do intestino delgado até 4 a 6 mm e a do cólon até 2 a 3 mm, no cão. No gato, a 

parede gástrica deve medir até 4,4 mm, a parede do intestino delgado até 3,2 mm e a do 

cólon até 2,5 mm. 

As principais alterações gastrointestinais passíveis de identificar ecograficamente 

incluem dilatação, obstrução, corpos estranhos, intussusceções, ulceração, alterações de 

motilidade e espessamento da parede. O espessamento difuso é mais comum em 

inflamação, nomeadamente IBD (Inflammatory Bowel Disease), o espessamento focal com 

perda das camadas é mais comum em neoplasias, sendo o adenocarcinoma, linfoma ou 

leiomiossarcoma mais frequentemente encontrados. 
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Como objetivo deste trabalho pretende-se contrapor os casos de estágio com a 

revisão bibliográfica, aprender a abordar ecograficamente o trato gastrointestinal normal e a 

identificar alterações. A maioria dos casos mostrados e descritos no texto vai de encontro ao 

que está reportado na literatura. No entanto, e principalmente na distinção entre processos 

inflamatórios e neoplásicos, a ecografia parece ainda não permitir predizer de que processo 

se trata, daí que seja necessária a citologia aspirativa e/ou biópsia para diagnóstico 

histopatológico. 

 

Palavras-chave: ecografia, gastrointestinal, obstrução, espessamento, inflamação, 

neoplasia 
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Abstract 

Diarrhea, chronic vomiting and anorexia, among others, are very common clinical 

signs in dogs and cats in practice that lead to gastrointestinal ultrasound. 

Ultrasound has no biological risks, it is non invasive and allows the evaluation of 

gastrointestinal motility in real-time, along with the wall layering and lymph nodes features. It 

also determines the origin and type of lesions and allows fine needle aspirations and 

ultrasound guided biopsies. It also permits the evaluation of disease progression after cancer 

therapy and post surgical follow-up. 

A high frequency probe can be used in most animals, to evaluate the thickness and 

the layers. The ultrasound is performed in B-mode and Doppler mode is used to evaluate the 

bloodstream hemodynamics.  

The animals should be fasted for 12 hours with access to water. The ventral abdomen 

should be clipped and gel must be applied to the skin. The recumbency is chosen according 

to the region that is being evaluated. The gastric fundus can be found in the left cranial 

abdomen and by moving the probe to the right side of the midline, antrum and pylorus are 

seen. Duodenum is followed caudally along the right abdominal wall. The remaining small 

intestine is observed through slow and systematic sweeps in transverse and sagittal planes. 

Ileum ends abruptly in a large intestinal segment (colon). Descending colon can be tracked 

since the pelvic area, along the left abdominal wall, until the transverse colon, caudally to the 

stomach. 

The gastrointestinal wall includes five layers: the lumen-mucosa interface, mucosa, 

submucosa, muscular and serosa. Mucosa and muscular are hypoechogenic and the 

remaining hyperechogenic. The normal gastric wall can measure up to 5 mm, small intestine 

wall until 4 to 6 mm and colonic wall 2 to 3 mm in the dog and 4,4 mm, 3,2 mm and 2,5 mm 

respectively in the cat. 

The principal gastrointestinal abnormalities include dilation, obstruction, foreign body, 

intussusception, ulceration, motility disorders and thickening. Diffuse thickening is more 

commonly seen with inflammation (e.g. IBD), the focal thickening with loss of layering is most 

common in neoplasia, being adenocarcinoma, lymphoma and leiomyosarcoma most 

frequent. 

The purpose of this work was to establish a comparison between the clinical cases 

and the literature review, as well to learn how to approach the gastrointestinal tract 

identifying normal and abnormal ultrasonographic pictures. The majority of the cases shown 

and described in this report are consistent with what has been described in the literature. 

Nevertheless, regarding to the differentiation between neoplastic and non neoplastic 
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processes, ultrasound is not good enough in predicting the histologic result, thus, an 

aspiration and/or a biopsy are needed. 

Keywords: ultrasound, gastrointestinal, obstruction, thickening, inflammation, neoplasia  
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1 Introdução 

 

A diarreia e o vómito crónico ou persistente, associados a anorexia, perda de peso 

e/ou dor abdominal são muito frequentes na prática clínica de animais de companhia 

(Freeman et al., 2006; Lund et al., 1999). Em conjunto com a suspeita de ingestão de corpos 

estranhos e a presença de massas ou ansas intestinais espessadas palpáveis constituem 

indicações para ecografia gastrointestinal (Gaschen e Rodriguez, 2011). No estudo de Rosé 

e Neiger (2013), as doenças gastrointestinais constituíam o maior grupo nas causas de 

vómito em cães, sendo a intolerância alimentar, os corpos estranhos, a IBD e as 

gastroenterites infeciosas mais representativas. Embora não haja um estudo equivalente 

para Portugal, em Inglaterra, a diarreia e o vómito constam das dez queixas mais frequentes 

em cães que dão entrada na prática clínica, sendo o grupo das enteropatias o mais 

prevalente (O′Neill et al., 2014). 

A ecografia gastrointestinal, em conjunto com a radiografia, tem vindo a tornar-se 

numa ferramenta de diagnóstico complementar básica na abordagem à doença 

gastrointestinal (Gaschen e Rodriguez, 2011). Ao longo deste ano de estágio, em ambiente 

hospitalar, surgiu a ideia de abordar a doença gástrica e intestinal segundo uma perspetiva 

imagiológica, reunindo a literatura que tem vindo a ser publicada nos últimos anos e usando 

imagens dos locais de estágio1 (Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro; Centro Hospitalar Veterinário do Porto e Queens Veterinary School Hospital da 

Universidade de Cambridge), tendo sido as descrições conseguidas com base nos 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos.  

No sentido de melhor perceber as alterações associadas ao trato gastrointestinal, 

inicialmente será feita uma revisão sucinta dos conceitos gerais a ter em conta quando se 

efetua uma ecografia centrada no estômago e intestino, da técnica que permite obter uma 

melhor qualidade de imagem em cada região e do que se espera visualizar num aparelho 

gastrointestinal normal. As alterações serão abordadas consoante o aspeto ecográfico, 

sendo confrontadas com a bibliografia, mediante o diagnóstico final (citológico e/ou 

histopatológico, cirúrgico ou post mortem). 

Em anexo será abordado de forma sucinta o acompanhamento das atividades 

assistidas e executadas ao longo do período de estágio, nas diversas áreas hospitalares.  

                                                             
1
 Gentilmente cedidas pelos profissionais dos respetivos hospitais e enunciadas segundo a respetiva sigla: [HVUTAD], [CHV] ou [QVSH]. 
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2 Abordagem à ecografia gástrica e intestinal - Revisão 

bibliográfica e esquematização 

 

2.1 Noções básicas de ecografia 

 

Neste tópico serão abordadas apenas umas noções gerais de ecografia, que são 

importantes de ser levadas em conta na ecografia gástrica e intestinal, uma vez que o 

objetivo primário deste trabalho se prende com a deteção de anomalias do trato 

gastrointestinal e não com conceitos teóricos associados aos princípios físicos da ecografia. 

2.1.1 Princípios acústicos básicos 
 

A ecografia baseia-se na emissão de ondas de som de determinada frequência e 

comprimento de onda (λ) a partir de uma sonda, na direção do animal, que retornam sob a 

forma de ecos para serem processados pelo computador (Mattoon e Nyland, 2015). A 

frequência refere-se ao número de ondas que passam num determinado ponto, por 

segundo. O comprimento de onda é a distância entre dois pontos correspondentes em dois 

ciclos consecutivos (Gorgas, 2011). Os conceitos “frequência” e “comprimento de onda” 

relacionam-se da seguinte forma2:             
          

                   
  

Como a velocidade dos ultrassons é considerada constante nos tecidos moles 

(1540m/s) (Mannion, 2006a), selecionar uma sonda de maior frequência resulta num menor 

comprimento de onda do som emitido, providenciando uma melhor resolução (Gorgas, 

2011). 

A informação obtida resulta da interação dos 

ultrassons com os tecidos (Mattoon e Nyland, 2015). As 

partículas no meio, incicialmente estacionárias (Figura 

1A), são transitoriamente deslocadas pela onda de som, 

devido ao desvio de pressão relativamente à pressão de 

equilíbrio e, como tal, oscilam. As regiões de maior e 

menor pressão em relação ao equilíbrio são chamadas 

de compressão (Figura 1B) e rarefação (Figura 1C), 

respetivamente (Gorgas, 2011).  

Quando é aplicada energia elétrica sobre os 

                                                             
2 Velocidade (metro/segundo); frequência (ciclo/segundo); comprimento de onda (metro). 

Figura 1 – Representação 
esquemática de uma onda de som. 
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cristais piezoelétricos que a sonda contém (Frame, 2006), a sua oscilação gera uma onda 

sonora (energia mecânica) que é emitida aos tecidos, fazendo oscilar as suas partículas, o 

que produz a energia mecânica que transporta os ecos que retornam em direção à sonda, 

fazendo oscilar novamente os cristais, e que resulta na produção de energia elétrica que é 

amplificada e convertida nos pontos de luz/brilho que constituem a imagem que se vê no 

monitor (Gorgas, 2011). 

A propagação do som ocorre sob a forma de ondas de pressão longitudinais, sendo 

a velocidade afetada pelas propriedades do tecido, densidade e elasticidade (rigidez). O 

osso é mais rígido e, como tal, menos compressível, sendo a velocidade de transmissão 

superior. O gás é menos denso e mais compressível, sendo a velocidade inferior. Nos 

tecidos (moles) corporais, a velocidade é considerada constante, o que é fundamental para 

o ecógrafo calcular a profundidade duma superfície refletora (Mattoon e Nyland, 2015).  

Elevadas frequências sofrem mais atenuação, pelo que ao escolher-se uma sonda 

de maior frequência, a penetração estará diminuída (Mattoon e Nyland, 2015). A atenuação 

também é superior na gordura pelo que em animais obesos é mais vantajoso usar sondas 

de menor frequência (Mannion, 2006). Ao perceber esta relação, o técnico de ecografia terá 

de escolher a sonda de maior frequência possível (maior resolução) que permita, no 

entanto, avaliar de forma correta as estruturas à profundidade desejada. 

Os ecos refletidos pelas interfaces de tecidos moles em direção ao transdutor 

constituem a base da imagem ecográfica, se o ângulo entre ambos for de 90º. Assim é 

importante varrer em vários ângulos, para tornar as várias interfaces tecidulares 

perpendiculares ao feixe de ultrassons 

(Mattoon e Nyland, 2015), caso 

contrário, os ecos dispersam-se, não 

indo de encontro à sonda (Figura 2), e, 

como tal, não contribuem para a 

formação da imagem. 

A impedância acústica oferece 

resistência à transmissão dos 

ultrassons nos materiais (Mannion, 2006a), sendo o produto entre a velocidade do som nos 

tecidos pela densidade dos mesmos. Como referido, sendo a velocidade nos tecidos moles 

constante, a densidade reflete a impedância acústica. Quanto maior a diferença de 

impedância entre dois meios adjacentes, maior a proporção de reflexão (Gorgas, 2011). 

Como esta é idêntica entre os tecidos moles, apenas uma pequena percentagem dos 

ultrassons é refletida, sendo a maioria transmitida e disponível para visualização de 

estruturas mais profundas (Mattoon e Nyland, 2015). Assim, numa interface músculo-

Figura 2 – Reflexão do ultrassom. 
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Figura 4 – Painel do ecógrafo. [HVUTAD] 

 -  

gordura (Figura 3A), aproximadamente 10% dos ultrassons são refletidos em direção à 

sonda, sendo os restantes transmitidos para os tecidos mais profundos (Gorgas, 2011). 

Numa interface músculo-ar a 

diferença de impedância é 

marcada porque é muito 

inferior no ar que nos tecidos 

moles e 99% dos ultrassons 

são refletidos em direção à 

sonda, ou seja, apenas 1% é 

transmitido (Figura 3B), daí a 

importância de colocar gel 

na pele (Gorgas, 2011). 

Como o osso apresenta 

maior impedância acústica que os tecidos moles, numa interface músculo-osso (Figura 3C) 

a maioria dos ultrassons são refletidos e os restantes são absor vidos pelo osso, não 

restando ultrassons para serem transmitidos às estruturas seguintes (Mattoon e Nyland, 

2015).  

2.1.2 Controlos de imagem 
 

«Power Control» diz respeito à intensidade do output. Quanto maior a voltagem 

aplicada aos cristais piezoelétricos, maior a intensidade do som transmitido aos tecidos, o 

que resulta num aumento da amplitude e uniformidade dos ecos que retornam à sonda 

(Mattoon e Nyland, 2015).  

«Overall Gain Control» refere-se à amplificação dos ecos que retornam à sonda, o 

que é diretamente responsável pelo brilho da imagem, independentemente da profundidade 

de onde eles regressam (Kircher, 2011). 

«Time-Gain Compensation Control» ou 

ganho de profundidade, é usado para balancear 

o brilho, desde o campo mais próximo até ao 

mais distante. Devido à atenuação, os ecos que 

retornam de estruturas mais profundas são mais 

fracos (Mattoon e Nyland, 2015). O ganho é 

aumentado com a profundidade para 

compensar a diferença, deslizando os 

Figura 3 – Interação dos ultrassons com as interfaces. 
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comandos para a esquerda, no topo, e para a direita, à medida que se desce, para diminuir 

e potenciar o brilho, respetivamente (Mannion, 2006), compensando a atenuação. 

Os controlos também permitem selecionar a profundidade da imagem, de modo a 

ajustá-la à área de interesse (Kircher, 2011). A janela acústica deve ser definida de forma a 

evitar o osso e gás (Mannion, 2006).  

2.1.3. Modos de imagem 

 

Existem vários modos de imagem, mas a ecografia gastrointestinal é efetuada em 

modo B (brightness) e mostra o retorno dos ecos segundo pontos cujo brilho ou escala de 

cinzas é proporcional à amplitude do eco e cuja posição corresponde à profundidade de 

onde se origina (Mattoon e Nyland, 2015), ou seja, cada eco é um ponto no ecrã e quanto 

mais intenso for, mais claro será na imagem (Mannion, 2006). 

2.1.3.1 Doppler 
 

O efeito Doppler traduz-se pela mudança na frequência da energia nas ondas 

transmitidas (som ou luz) como resultado do movimento. Um exemplo clássico é o do passar 

duma ambulância pelo observador. Quando se aproxima, há um aumento da frequência do 

som emitido pela sirene, quando se afasta, a frequência diminui (Gorgas, 2011). Na 

ecografia este fenómeno mostra os ultrassons que são refletidos nas células sanguíneas em 

movimento (Figura 5), permitindo identificar corrente sanguínea, a sua direção e velocidade 

(Mattoon e Nyland, 2015), ou seja, existe uma diferença entre a frequência do som emitido 

quando comparada com a frequência do eco de retorno porque os refletores estão em 

movimento e a sonda é estacionária (Gorgas, 2011). É importante ter em conta que o feixe 

não pode ser perpendicular à corrente, devendo ser o mais paralelo possível, para prevenir 

erros de cálculo. Assim evita afirmar-se que não existe circulação quando na realidade é um 

erro técnico (Mannion, 2006). 

Em medicina veterinária o Doppler de cor é usado com frequência porque é mais 

simples de interpretar, podendo o Doppler espectral ser usado na ecografia abdominal para 

Figura 5 – Efeito Doppler na circulação sanguínea. 
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distinguir sangue arterial e venoso. Os sons sofrem um desvio quando são refletidos do alvo 

em movimento (Mattoon e Nyland, 2015). Se o movimento das células sanguíneas vem ao 

encontro da sonda, a frequência dos ecos que retornam à sonda é superior e diz-se que o 

desvio é positivo. Se se afasta da sonda, o desvio é negativo (Gorgas, 2011). No Doppler de 

cor, a saturação da cor indica a velocidade relativa das células. O vermelho, laranja e 

amarelo podem representar o fluxo em direção à sonda, correspondendo o amarelo à maior 

velocidade. O sangue que se afasta da sonda pode ser avaliado mediante uma escala de 

azuis e verdes, correspondendo o verde claro à maior velocidade (Mannion, 2006). 

O power Doppler, tal como o Doppler de cor, fornece um mapa de cores sobreposto 

à imagem em modo B. Embora não caracterize a circulação sanguínea, é mais sensível na 

sua deteção, detetanto vasos pequenos. A intensidade da cor relaciona-se com o número de 

células em movimento e não com a sua velocidade ou frequência (Gorgas, 2011). 

 

2.1.4 Tipos de sonda 
 

As sondas são essencialmente constituídas por cristais piezoelétricos que podem vir 

configurados em sondas lineares e curvilíneas, pequenas ou grandes (Mattoon e Nyland, 

2015). A frequência das sondas depende do tamanho dos cristais que contenham e é 

alterável eletronicamente, ou seja, uma sonda de 8 MHz pode produzir um intervalo de 

frequências entre 5 e 10 MHz (Kircher, 2011). 

A sonda linear (Figura 6A) fornece uma 

imagem retangular (Figura 7B) ou trapezóide (Figura 

7A) e apresenta as frequências maiores (7-13 MHz), 

além do maior campo mais próximo (igual à largura 

da sonda) (Mattoon e Nyland, 2015), oferecendo 

uma maior resolução, sendo usada para campos 

mais próximos ou em animais mais pequenos 

(Mannion, 2006b). No entanto, esta sonda é difícil de 

posicionar por debaixo das costelas, esterno ou 

espaço intercostal (Mattoon e Nyland, 2015), porque 

apresenta uma grande superfície de contato (Mannion, 2006b). O campo mais afastado não 

pode ser bem visualizado porque o comprimento de onda é baixo e porque não há 

divergência do feixe, embora existam sondas trapezóides (Figura 7A) recentes que 

permitem uma visualização mais ampla de campos distais (Matton e Nyland, 2015). 

Figura 6 – Exemplos de sonda. [CHV] 

 

A 

B 
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Figura 7 – Secções de imagem. 

A sonda curvilínea (Figura 6B) 

apresenta uma forma convexa que confere 

uma imagem sectorial (Figura 7C e 7D) com 

um campo distal mais amplo do que a sonda 

linear (Mannion, 2006b). As mais pequenas 

(Figura 7D) são muito usadas em ecografia 

abdominal em medicina de pequenos 

animais, porque apresentam uma superfície 

de contacto pequena e frequências razoáveis 

(3-9 MHz). As sondas curvilíneas maiores (Figura 7C) apresentam menores resoluções, 

embora apresentem um campo próximo mais amplo (Mattoon e Nyland, 2015).  

A premissa é escolher a sonda com a maior frequência, para a profundidade que se 

pretende atingir. A sonda mais versátil é a microconvexa porque apresenta a menor 

superfície de contato e uma boa frequência, podendo ser usada desde gatos a cães de 

grande porte ao conseguir uma profundidade de 12 a 15 cm. A sonda linear de maior 

frequência é preferível nos animais mais pequenos e para diferenciar as camadas 

gastrointestinais. Para raças gigantes é normalmente necessária a sonda convexa de 

maiores dimensões, pela sua capacidade de penetração (Matton e Nyland, 2015). 

2.1.5 Orientação da imagem e legenda 

 

Em medicina veterinária não está padronizada a orientação que se deve dar à 

imagem, embora deva ser sistemática e consistente (Mattoon e Nyland, 2015). 

Independentemente da orientação da sonda, o topo da 

imagem corresponde sempre à superfície da pele 

(Ohlerth, 2011). A maioria dos veterinários aponta o 

indicador do transdutor no sentido cranial do animal 

nos planos sagital e dorsal, o qual se costuma fazer 

corresponder à esquerda no monitor (Figura 8, em 

cima), e aponta para si no plano transverso do animal, 

correspondendo também à esquerda na imagem 

(Figura 8, em baixo) (Mattoon e Nyland, 2015).  

     Figura 8 – Orientação da imagem. 
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2.1.6 Interpretação e terminologia 

 

«Anecóico/Anecogénico» corresponde a uma área sem ecos. 

Surge preta e normalmente representa uma estrutura preenchida de 

fluido. Transmite os sons facilmente, sem atenuação. À medida que 

o fluido ganha viscosidade pelo aumento de proteína, células ou 

detritos, pode tornar-se mais ecogénico, ou seja, mais refletivo e 

consecutivamente mais claro, mas isto é variável (Ohlerth, 2011). As 

regiões distais a estruturas altamente atenuantes, como osso ou gás 

surgem escuras devido ao sombreamento acústico, devendo ser 

distinguidos de zonas pobres em ecos, produzidas por fluido ou necrose. Isto é importante 

para avaliar os ecos profundamente a uma massa (Mattoon e Nyland, 2015).  

«Hipoecóico/Hipoecogénico» refere-se a áreas de baixa intensidade, pobres em 

ecos, cinza escuro (Ohlerth, 2011). 

«Isoecóico/Isoecogénico» associa-se a orgãos e tecidos que apresentem a mesma 

ecogenicidade, quando comparados a profundidades idênticas e para as mesmas definições 

na máquina ou ecos que igualam o parênquima normal, como nódulos quase impercetíveis 

(Mattoon e Nyland, 2015). 

«Hiperecóico/Hiperecogénico» diz respeito a áreas de elevada intensidade 

ecogénica, brilhantes, de cinzento claro a branco. A gordura é geralmente ecogénica, sendo 

a estrutural mais ecogénica que a armazenada (Ohlerth, 2011), pela maior quantidade de 

tecido conjuntivo que possui. O tecido conjuntivo pode, no entanto, não gerar ecos, 

possivelmente pela falta de ângulos entre as interfaces e o feixe (Mattoon e Nyland, 2015). 

Além da gordura e do tecido conjuntivo, osso, gás e tecidos mineralizados são as estruturas 

mais hiperecogénicas (Ohlerth, 2011). 

É importante classificar a imagem quanto à textura, o que é difícil de padronizar pela 

subjetividade. Dependendo da uniformidade no tamanho das partículas e na distância entre 

elas, a imagem pode ser regular/homogénea ou irregular/heterogénea, em textura e 

ecogenicidade (Mattoon e Nyland, 2015). 

2.1.7 Principais artefactos 
 

Os artefactos são alterações da imagem que não correspondem à real estrutura 

(Gorgas, 2011). Estes podem estar relacionados com o equipamento, técnica, 

movimentação do paciente ou com a interação entre os ultrassons e os tecidos, mostrando 

Figura 9 – Gradação das 
ecogenicidades. 
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Figura 10 – Reverberação 

acústica. [QVSH] 

estruturas, ecogenicidades, formas ou tamanhos que não 

são reais (Mattoon e Nyland, 2015). Os artefactos podem 

ser úteis e ajudarem a interpretar uma imagem (Lang, 

2006). 

A reverberação (Figura 10) é um artefacto de 

propagação que ocorre quando o feixe de ultrassons efetua 

um movimento de vaivém entre duas superfícies altamente 

refletivas, gás ou metal, ou entre um refletor e a sonda, 

criando múltiplos ecos. O número de ecos está 

dependente do poder de penetração do feixe e da 

sensibilidade da sonda (Mattoon e Nyland, 2015). Quando na imagem ecográfica o artefacto 

ocorre entre a sonda e a superfície corporal, diz-se que é reverberação externa. Se estiver 

presente na cavidade abdominal, diz-se interna (Lang, 2006). Este artefacto é comum no 

cólon. Se os ecos forem suficientemente fortes, estes serão representados segundo 

múltiplas reflexões repetidas, profundamente ao refletor real (Mattoon e Nyland, 2015). 

Apenas o primeiro eco é real. Os seguintes são menos intensos uma vez que sofrem 

atenuação (Gorgas, 2011).  

O sombreamento acústico (Figura 11) é um 

artefacto de atenuação que surge como uma área de ecos 

de baixa amplitude, profundamente a estruturas de 

elevada atenuação e resulta duma reflexão quase 

completa ou absorção dos ultrassons (Mattoon e Nyland, 

2015). É produzido por estruturas como gás e osso, não 

existindo ecos além da sua superfície para estruturas mais 

profundas (Lang, 2006). Numa interface tecidos moles-

gás, a sombra pode não ser homogénea porque se 

sobrepõe a reverberação, mas no caso de tecidos moles-osso, uma parte do feixe é 

absorvida e estando a reverberação ausente, a sombra é “limpa”, ou seja, uniformemente 

preta (Mattoon e Nyland, 2015). O bário, usado em estudos radiográficos contrastados, 

também pode provocar sombreamento acústico (Lang, 2006). 

Como referido previamente, os ultrassons praticamente não são transmitidos em 

estruturas de elevada impedância acústica, o que significa que aumentar o ganho ou a 

intensidade do output só potencia os artefactos (Mattoon e Nyland, 2015). 

 

Figura 11 – Sombreamento 
acústico. [QVSH] 
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2.2 Ecografia comparativamente a outros métodos complementares 

de diagnóstico 

 

A ecografia é um método complementar de diagnóstico não invasivo, que não requer 

radiação ionizante e que exige pouca preparação do paciente (Frame, 2006). A ausência de 

quaisquer riscos biológicos, para as frequências utilizadas, comparativamente à radiografia 

convencional e à tomografia computorizada, a capacidade de avaliar a motilidade 

gastrointestinal em tempo real, a espessura e as camadas da parede, os linfonodos e ainda 

o facto de permitir determinar o tipo e a origem das lesões tornam-na vantajosa 

comparativamente a outros métodos de diagnóstico (Gaschen e Rodriguez, 2011).  

A experiência do operador interfere com a sensibilidade e especificidade da 

ecografia. No estudo de Easton (2001), num ano, sob as mesmas circunstâncias, a 

especificidade da ecografia na deteção de neoplasia gástrica aumentou e a sensibilidade 

aumentou ainda mais. Isto mostra que os erros na ecografia abdominal são normalmente 

cognitivos (conhecimento insuficiente do operador) (Garcia e Froes, 2012). 

A ecografia é bastante sensível na deteção de pequenas quantidades de líquido 

abdominal livre, permite a sua aspiração ecoguiada e é mais sensível na deteção de 

hipoperfusão da parede, quando usado contraste (Shanaman et al., 2013). A ecografia 

permite também avaliar potenciais metástases regionais, ao passo que a radiografia não 

(Bill et al.,1997). A ecografia permite ainda obter informação adicional através do uso do 

Doppler. Na maioria dos casos, e nas mãos de um operador experiente, a ecografia 

providencia mais informação que um estudo radiográfico contrastado do trato digestivo, mais 

rapidamente, e sem risco de aspiração (Frame, 2006). 

A ecografia é mais sensível na deteção de corpos estranhos que a radiografia (Tyrrell 

e Beck, 2006), assim como na deteção de obstrução intestinal em cães com vómito agudo 

(Sharma et al., 2011). Garcia et al. (2011) também mostraram que a ecografia é 100% 

sensível na deteção de obstruções intestinais. 

Na perspetiva de Finck et al. (2014), a ecografia está menos disponível, é mais cara, 

exige mais mão-de-obra e despende mais tempo, pelo que se deve tentar encontrar uma 

obstrução mecânica radiograficamente. Além disso, fornece um curto campo de 

visualização, existe variabilidade dependente do operador e pode causar mais desconforto 

(Shanaman et al., 2013). 

Existem potenciais limitações impostas pelo gás intestinal e por grandes volumes 

fecais na ecografia. Embora possa ser executada como procedimento inicial de diagnóstico, 

a obtenção de radiografias previamente à ecografia é recomendável para se conhecer a 

quantidade, a localização e o padrão de gás intestinal (Nyland et al.,2015) e também para 
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descartar obstruções evidentes, corpos estranhos radiopacos ou outras obstruções 

mecânicas (Frame, 2006). A radiografia abdominal também deve ser o primeiro exame 

imagiológico a ser realizado em cães e gatos com obstipação, hematoquezia ou tenesmo, 

porque anomalias obstrutivas no cólon, megacólon ou fecalomas são mais facilmente 

reconhecidos radiograficamente (Gaschen e Rodriguez, 2011). A ecografia e a radiografia 

são modalidades complementares e cada uma adiciona informação individual (Larson e 

Biller, 2009). 

Ao contrário da radiografia, em que existe sobreposição de estruturas, a tomografia 

computorizada (TC) permite a identificação de determinados segmentos gastrointestinais, 

permite medir a espessura geral da parede gastrointestinal, assim como o diâmetro, a 

menos que esteja vazio ou colapsado, mas não permite, como na ecografia, distinguir as 

cinco camadas que serão referidas à frente, possivelmente pelo tamanho dos voxels e 

resolução espacial, além das medições na TC não se correlacionarem bem com as da 

ecografia (Seamus et al., 2013). A TC pode ser uma alternativa à ecografia abdominal em 

animais obesos em que não se consegue uma boa resolução porque são necessárias 

sondas de baixa frequência, previamente a uma cirurgia quando uma alteração é difícil de 

se estudar ecograficamente (Gaschen e Rodriguez, 2011) ou na avaliação de tumores 

intestinais no canal pélvico (Katamoto et al., 2003). Na origem do abdómen agudo no cão 

estão normalmente causas gastrointestinais. Em medicina humana, a tomografia 

computorizada é o método de avaliação primário de abdómen agudo. Em medicina 

veterinária, a radiografia e a ecografia em modo B de rotina são usadas em detrimento da 

tomografia pelo custo e para evitar anestesia geral. A tomografia contrastada pode ser 

usada com segurança e de forma relativamente rápida, sendo 100% sensível na 

diferenciação entre casos cirúrgicos e não cirúrgicos em cães com abdómen agudo, assim 

como a radiografia e a ecografia, se usadas em conjunto (Shanaman et al., 2013). 

Em medicina humana, pelos riscos inerentes à exposição a radiação X, a radiografia 

e a tomografia computorizada têm vindo a ser substituídas pela ressonância magnética, 

particularmente em pacientes mais jovens com IBD (Berlin, 2012). Ainda não há estudos 

publicados acerca do uso desta ferramenta na avaliação do trato gastrointestinal de animais 

de companhia, possivelmente por ser uma técnica mais dispendiosa e mais morosa que a 

ecografia e que os outros métodos. Sabe-se que os artefactos metálicos provocados por 

corpos estranhos como microchip, chumbos ou mesmo material cirúrgico podem dificultar a 

interpretação das imagens (Hecht et al., 2011). 

A endoscopia é bastante sensível na deteção de alterações gastroduodenais, mas 

não é específica, permitindo visualizar a superfície mucosa, mas não as camadas na parede 

(Easton, 2001). De acordo com Marolf et al. (2015), a endoscopia é mais sensível na 
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deteção de neoplasia gástrica que a ecografia, mas realizar uma ecografia primeiro pode 

levantar ou descartar a suspeita de neoplasia providenciando um meio menos invasivo de 

recolha de amostras que a endoscopia. Por exemplo, no caso de um adenocarcinoma sem 

afeção da mucosa, esta pode surgir completamente normal e as próprias biópsias de 

espessura parcial poderão não permitir um diagnóstico (Beck et al., 2001). A endoscopia é o 

método mais sensível no diagnóstico de ulceração gástrica (Pennick et al.,1997) e é também 

útil no diagnóstico visual de gastropatia hipertrófica crónica do piloro, mas as biópsias 

obtidas podem não permitir o diagnóstico histológico (Leib et al., 1993). A endoscopia 

permite, também, diagnosticar intussusceções, estando descrito o diagnóstico duma 

intussusceção pilorogástrica (de Brito Galvao et al., 2011). A endoscopia pode ser usada 

para confirmar as alterações radiográficas e ecográficas (Easton, 2001).  

Como a endoscopia apresenta limitações, a ecografia ajuda a decidir entre proceder 

à realização de biópsias endoscópicas, que são menos sensíveis no diagnóstico de linfoma 

(Evans et al., 2006), ou de biópsias de espessura total, o gold standard na diferenciação 

entre processos inflamatórios e neoplásicos (Gaschen, 2011). A ecografia é importante para 

localizar melhor as lesões e evitar biópsias aleatórias que levem a mais falsos negativos 

histológicos (Zwingenberger et al., 2010). Baez et al. (1999) já haviam descrito que as 

alterações ecográficas e os sinais clínicos estão em maior concordância com o grau 

histológico de IBD em gatos que a radiografia ou a endoscopia. Além do exame 

endoscópico ficar limitado às alterações da mucosa, o facto de ser necessária anestesia 

geral (Kaser-Hotz et al.,1996) deve ser levado em conta. 

A ecografia endoscópica tem vindo a ser introduzida em medicina veterinária, tendo 

sido os potenciais usos da endosonografia estudados (Gaschen et al., 2003). As sondas de 

elevada frequência podem ser colocadas no lúmen intestinal para delinear melhor as 

anomalias na mucosa, as camadas da parede e aumentar a visibilidade de estruturas 

envolventes, adjacentes ao intestino, como os linfonodos regionais. Esta técnica tem sido 

usada para visualização da parede gástrica, da flexura duodenal cranial e de estruturas 

imediatamente adjacentes ao estômago, em cães normais (Gaschen et al., 2007). 

A cintigrafia pode ser usada na avaliação intestinal dos animais em que há suspeita 

de EPP, mas normalmente não é por ser um recurso dispendioso e pouco acessível (Berry 

et al.1997) 

Após uma ecografia, o veterinário deve decidir os procedimentos seguintes, como 

estudos contrastados, endoscopia ou laparotomia exploratória, uma vez que pode não obter-

-se um diagnóstico definitivo ou confiável, com base nas imagens ecográficas, 

principalmente no que respeita a processos neoplásicos ou não neoplásicos, embora as 

CAAF ajudem a estabelecer um diagnóstico citológico (Nyland et al., 2015).  
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2.3 Técnica ecográfica no trato gastrointestinal 
Como preparação para a execução de exames 

ecográficos do trato gastrointestinal será desejável o 

jejum de doze horas previamente à ecografia, no sentido 

de reduzir a quantidade de comida e de gás no trato 

gastrointestinal (o que pode não ser possível na prática 

clínica) (Nyland et al., 2015), não sendo necessário 

restringir o acesso a água (Frame, 2006). A 

administração de 10 a 15 mililitros de água por 

quilograma de peso animal através de tubo poderá 

evidenciar lesões murais (Dennis et al., 2010). 

Segundo Frame (2006), o trato gastrointestinal 

deve ser examinado no final dos restantes órgãos 

abdominais, porque dá tempo a que a sonda contacte 

melhor com a superfície do animal e que o gás no 

estômago e intestinos se afaste. Na prática, isto depende 

da experiência e da preferência de quem realiza a 

ecografia. Permitir que o animal defeque antes do exame 

também é vantajoso (Dennis et al., 2010). 

Se a sedação for necessária, sendo que 

normalmente não é, devem ser utilizados fármacos que 

não alterem a motilidade gastrointestinal (Nyland et al., 

2015). A sedação com xilazina reduz o número de 

contrações peristálticas mas a quetamina ou 

acepromazina não (Newell et al.,1999).  

Deve proceder-se à tricotomia da região 

abdominal ventral e o gel deve ser colocado na pele de 

seguida (Nyland et al., 2015). A escolha da sonda deve 

ter em consideração o referido previamente. Existe 

alguma flexibilidade na aproximação que se deve ter 

perante o animal, dependendo da sua conformação e da 

natureza dos conteúdos gástricos (Nyland et al., 2015). 

Quando se pretende descartar uma lesão é importante 

ter em conta que o artefacto produzido pelo gás resulta 
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em incompleta visualização de parte da parede do trato gastrointestinal (Frame, 2006). 

 Segundo Nyland et al. (2015), os animais são avaliados, por rotina, em decúbito 

dorsal (Figuras 12 e 13), embora o decúbito lateral esquerdo/direito e outras posições sejam 

também utilizadas. Avaliar o animal em decúbito dorsal permite uma avaliação relativamente 

completa do trato gastrointestinal, enquanto os decúbitos lateral direito e esquerdo podem 

ser necessários para redistribuir o gás e fluido entre as diferentes porções do estômago e 

intestino (Larson e Biller, 2009).  

O resultado destes estudos posicionais está dependente da conformação (no cão), 

do grau de distensão gástrica, do conteúdo gástrico e da cooperação do animal (Penninck e 

d’Anjou, 2015). O decúbito dorsal não deve ser usado em situações de emergência, porque 

além de não permitir a colheita de fluido (assim como o decúbito esternal), existe um 

elevado risco associado aos animais traumatizados, causando mais stresse em doentes 

com comprometimento respiratório e hemodinâmico (Boysen e Gambino, 2014).  

A região pilórica do estômago pode ser melhor visualizada em decúbito lateral direito 

pela acumulação dos fluidos gástricos nessa região, enquanto o gás migra para a outra 

região do estômago (Nyland et al., 2015). A estação pode facilitar a visualização do piloro 

ventral e do corpo do estômago (Penninck e d’Anjou, 2015). O decúbito lateral esquerdo 

permite uma melhor visualização do fundo gástrico (Gaschen e Rodriguez, 2011).  

São necessárias imagens longitudinais e transversais sistemáticas do trato 

gastrointestinal para um exame completo. O eixo da visualização é definido pelo eixo luminal 

do segmento. Assim, a vista transversa do estômago é, na realidade, obtida num plano 

sagital ou parasagital do abdómen cranial. Uma vista longitudinal do estômago é conseguida 

num plano transverso do abdómen cranial. A vista longitudinal do intestino é obtida 

paralelamente ao lúmen e a vista transversa é obtida seguindo os respetivos ângulos 

relativamente ao lúmen (Nyland et al., 2015). 

O estômago (Figura 14) deve ser avaliado do fundo para o piloro, quer no plano 

transverso, quer sagital (Gaschen e Rodriguez, 2011). Inicialmente é observado em secção 

transversa (transversa ao estômago, plano sagital do corpo). É facilmente reconhecido pela 

sua localização imediatamente caudal ao fígado (ao nível do xifóide, no cão) (Larson e Biller, 

2009) e pela presença de pregas (que dependem do grau de distensão) e de contrações 

peristálticas. A sonda deve ser movida desde a porção fúndica do estômago, no abdómen 

cranial esquerdo até à porção pilórica, à direita, incluindo-se o máximo de estômago 

possível no campo de visão (Figura 15) (Nyland et al., 2015).  

O fundo, à esquerda, é a porção mais lateral do estômago, enquanto o corpo gástrico 

é mais medial. As curvaturas maior e menor do estômago e a parede ventral do estômago 
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observam-se de imediato. O lobo esquerdo do pâncreas situa-se dorsocaudalmente ao 

estômago nesta região (Nyland et al., 2015).  

O antro e a porção pilórica do estômago observam-se movendo a sonda para a 

direita da linha média. A sonda deve ser rodada no sentido dos ponteiros do relógio e 

movida cranialmente para seguir e manter a vista transversa do antro e do piloro. O esfíncter 

pilórico é reconhecido pela sua espessura, parede muscular e lúmen estreito. Os fluidos 

gástricos podem ser movidos para a região pilórica, inclinando-se o esterno para a direita, 

para obter uma melhor visualização do piloro (Nyland et al., 2015). 

A sonda é normalmente colocada caudalmente ao arco costal, mas nalguns cães de 

peito profundo como Pastor alemão, Galgo e Dobermann pode ser necessária uma 

abordagem intercostal direita para visualizar o piloro e o duodeno proximal (Gaschen e 

Rodriguez, 2011). Em animais de peito não profundo ou com hepatomegalia, o piloro pode 

ser seguido até ao duodeno através da janela abdominal ventral (Larson e Biller, 2009).  

 

 

 

 

No gato, o estômago cruza o abdómen mais obliquamente e o piloro encontra-se 

mais próximo da linha média que no cão, o que significa que a vista longitudinal do 

estômago no gato requer uma orientação mais oblíqua da sonda que no cão (Nyland et al., 

2015). Obter uma imagem oblíqua pode dar a impressão de aumento da espessura da 

parede, sendo necessária a visualização noutro plano. A ecogenicidade da parede gástrica 

pode aparecer heterogénea devido ao artefacto produzido pelo gás no estômago, pela 

ingesta (Figura 16) ou pela interferência dos ultrassons transmitidos por estruturas 

Figura 14 – Região pilórica e região fúndica do estômago. [QVSH] 

Figura 15 – Estômago – fundo e piloro. [QVSH] 
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adjacentes. Antes de se avançar para um procedimento invasivo, quando o resultado da 

ecografia não é claro, esta deve ser repetida (Frame, 2006). 

 

O exame ecográfico intestinal a partir do aspeto pendente do abdómen permite uma 

melhor visualização das camadas da parede, uma vez que o ar ascende para a região não 

pendente. Independentemente do decúbito utilizado, o duodeno proximal é identificado do 

lado direito do abdómen uma vez que se encontra medialmente à parede corporal direita 

(Gaschen e Rodriguez, 2011).  

A progressão do piloro para o duodeno (Figura 17) é vista como uma transição entre 

a componente muscular do piloro e a parede em camadas do duodeno (Gaschen e 

Rodriguez, 2011). A este nível a sonda deve ser girada no sentido contrário ao dos ponteiros 

do relógio para manter uma imagem transversa através do duodeno descendente proximal 

(Nyland et al., 2015).  

 

As sondas microconvexas são úteis porque conseguem ser facilmente colocadas 

“debaixo” da caixa torácica ou entre as costelas, para visualização do estômago e duodeno 

proximal (Penninck e d’Anjou, 2015). Em cães o percurso duodenal é mais superficial, sendo 

a sua flexura caudal cranial à bexiga, se esta estiver repleta (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

No gato, o piloro e o duodeno descendente estão mais próximos da linha média. O 

duodeno (Figura 18), em ambos, é seguido caudalmente ao longo da parede abdominal 

direita, ventral ou ventrolateralmente ao rim (Nyland et al., 2015) ou ainda medialmente 

(Larson e Biller, 2009), desde o piloro até formar uma ansa em forma de “U” na sua flexura 

caudal (Frame, 2006). De referir ainda que o duodeno no gato pode parecer segmentado 

Figura 16 – Corpo do estômago. [QVSH] 

Figura 17 – Transição entre o estômago e o intestino. [CHV] 
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Figura 19 – Jejuno. [QVSH] 

 

representando um “colar de pérolas” (Larson e Biller, 2009). O lobo direito do pâncreas é 

medial ou dorsomedial ao duodeno descendente. A posição exata do duodeno e pâncreas 

relativamente ao rim depende da pressão exercida com a sonda (Nyland et al., 2015). 

 

O restante intestino delgado (Figura 19) é avaliado por varrimentos lentos e 

sistemáticos do abdómen em planos transversos e sagitais. Um bom método consiste em 

explorar o abdómen da região cranial para a caudal, no plano transverso (corporal), em três 

varrimentos sucessivos. O primeiro varrimento é realizado ao longo da linha média enquanto 

os outros dois se sobrepõem ao primeiro, para a direita e para a esquerda da linha média. 

Devem ser aplicadas diferentes pressões nos varrimentos para se visualizar todo o intestino 

e mesentério (Nyland et al., 2015). Cada segmento jejunal deve ser avaliado de proximal 

para distal, embora devido à grande mobilidade do intestino, normalmente não seja possível 

localizar o jejuno na totalidade (Gaschen e Rodriguez, 2011).  

 

 

 

 

 

O íleo (Figura 20) pode ser identificado ao nível da sua entrada no cólon, na junção 

ileocólica, fazendo varrimentos de vaivém no abdómen médio, do lado direito (Gaschen e 

Rodriguez, 2011). 

Frame (2006) refere que a junção ileocecocólica pode, por vezes, ser visualizada no 

abdómen cranial direito como uma secção intestinal de pequeno diâmetro a entrar numa 

ansa intestinal de grande diâmetro. A junção (Figura 20) é melhor visualizada no gato 

(Penninck e d’Anjou, 2015) medialmente ao rim direito e adjacente aos linfonodos cólicos 

Figura 18 – Duodeno. [QVSH] 
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(Larson e Biller, 2009). O ceco apresenta a forma de vírgula no gato e de espiral no cão 

(Frame, 2006).  

O cólon (Figura 21) é identificado pela sua localização característica e pela presença 

de artefactos como sombreamento e reverberação causados pela presença de gás e fezes 

(Nyland et al., 2015). Se existir uma quantidade considerável de fezes no cólon pode ser 

necessário um enema para examinar o restante trato gastrointestinal (Gaschen e Rodriguez, 

2011), o que por sua vez pode requerer sedação ou anestesia geral (Dennis et al., 2010). 

É mais fácil, para técnicos de ecografia inexperientes, seguir o cólon cranialmente 

desde o abdómen caudal. A sombra crescente característica provocada pelo gás é 

localizada primeiramente dorsalmente à bexiga (Figura 21) na vista transversa (Nyland et 

al., 2015). O cólon descendente pode ser então seguido cranialmente desde o canal pélvico, 

ao longo da parede abdominal esquerda (Figura 21), superficialmente (Gaschen e 

Rodriguez, 2011) e ventralmente ao rim esquerdo (Frame, 2006) até ao nível do cólon 

transverso (Nyland et al., 2015), caudalmente ao estômago e ao lobo esquerdo do pâncreas 

(Frame, 2006). A este nível a sonda deve ser rodada 90 graus para seguir o cólon 

transverso além da linha média (Nyland et al., 2015), para a direita.  

 

Usando uma janela acústica do lado direito (Gaschen e Rodriguez, 2011), rodando a 

sonda 90 graus, obtém-se uma imagem transversa do cólon ascendente (Nyland et al., 

2015) medialmente ao duodeno (Frame, 2006). Os operadores mais experientes conseguem 

identificar as diferentes porções do cólon sem a necessidade de o percorrer na totalidade 

(Nyland et al., 2015). Contrariamente aos humanos, o cólon não é marcadamente mais largo 

Figura 21 – Cólon. [QVSH] 

Figura 20 – Transição ileocecocólica e íleo. [QVSH] 
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que o intestino delgado. O gás, em combinação com as fezes, pode produzir pseudomassas 

em ambas as espécies. O cólon terminal e o reto, que se encontram na pélvis, normalmente 

não se conseguem aceder porque o feixe de ultrassons não a consegue ultrapassar. No 

entanto, a parede rectal pode ser examinada com uma sonda transretal, se disponível 

(Frame, 2006).  

Em situações de emergência médica, efetuar um exame em ziguezague do abdómen 

cranial para caudal ajuda a visualizar de forma rápida a maioria das estruturas. Se na 

primeira abordagem não se visualizar nada, pode começar-se a avaliar com mais detalhe, 

incluindo a motilidade (Boysen e Gambino, 2014).  

2.3.1 Procedimentos intervencionais - citologia aspirativa e biópsia 

ecoguiada 
 

As citologias aspirativas percutâneas e as biópsias ecoguiadas são procedimentos 

de rotina em medicina veterinária, tendo a percentagem de diagnósticos positivos vindo a 

aumentar (Mattoon et al., 2015), além de serem rápidas e seguras alternativamente à 

endoscopia e à cirurgia (Crystal et al., 1993). Qualquer sonda pode ser usada em 

procedimentos aspirativos e biópsias, desde que o local a ser biopsiado esteja no foco da 

sonda para melhor resolução (Mattoon et al., 2015).  

São métodos seguros, precisos e rápidos para usar em doenças gastrointestinais 

infiltrativas (Figura 22), correspondendo a maior 

percentagem de diagnósticos corretos a lesões maiores 

comparativamente às pequenas, lesões gástricas 

comparativamente às intestinais e malignas 

comparativamente às benignas (Crystal et al., 1993). As 

citologias aspirativas permitem o diagnóstico em mais de 

70% dos casos de inflamação ou neoplasia mesentérica ou 

peritoneal (Feeney et al., 2013). 

As citologias aspirativas de rotina com agulhas pequenas (22 a 25 gauge) não 

requerem grande preparação. A área da citologia deve ser preparada assepticamente. 

Normalmente não é necessária sedação ou anestesia local (Mattoon et al., 2015). 

A agulha deve percorrer a distância mais curta entre a superfície cutânea e a lesão, 

sem atravessar outros órgãos. Deve trocar-se de agulha para cada nova colheita, no sentido 

de não se disseminarem células tumorais ou propagarem infeções. Pode usar-se gel 

acústico estéril mas humedecer a região com álcool é suficiente (Mattoon et al., 2015). 

Figura 22 – CAAF (massa 
intestinal). [HVUTAD] 



21 
 

A técnica mais comum é a da mão livre, em que se segura a sonda com uma mão e 

se insere a agulha com a outra, no plano do feixe de ultrassons, porque se for oblíquamente, 

não se visualizará (Figura 23). Injetar soro ou ar ajuda a visualizar a ponta da agulha pela 

formação de bolhas. Isto é melhor conseguido se for feito com a mão dominante (Mattoon et 

al., 2015).  

As aspirações estão aconselhadas 

em massas mais pequenas (<1cm) ou em 

infiltrações celulares difusas, como linfoma 

ou mastocitoma. Pode efetuar-se uma 

biópsia “tru-cut” se as massas forem 

grandes o suficiente, tendo o cuidado de 

se evitar o lúmen (Larson e Biller, 2009). 

Normalmente são usadas agulhas de 18 G (Paoloni et al., 2002), podendo ir até 14 G com 

2,5 a 4 cm de comprimento. A amostra deve ser recolhida inteiramente do interior da massa, 

ao invés de se atravessar a serosa, no sentido de diminuir o risco de hemorragia e 

disseminação do tumor (Mattoon et al., 2015). 

Quando a agulha alcança o local de colheita, podem efetuar-se movimentos 

repetidos de vaivém, penetrando a lesão várias vezes ou pode aspirar-se o conteúdo. Para 

estruturas profundas pode ser necessária uma agulha medular com 9 cm de comprimento. A 

conformação da ponta da agulha também é importante, usando-se geralmente pontas em 

bisel. A seringa deve estar acoplada com algum ar para criar pressão negativa, mas antes 

de se retirar a agulha, deve retirar-se a seringa para que não se aspirem outros tecidos 

(Mattoon et al., 2015). 

Em intestinos cuja parede não esteja muito alterada ou espessada pode ser difícil a 

obtenção de amostras, sendo difícil de diferenciar linfoma de IBD. Por este motivo, o teste 

diagnóstico mais confiável será a biópsia de espessura total por laparotomia ou 

laparoscopia. Relativamente aos linfonodos, aplicar pressão no abdómen pode afastar as 

ansas intestinais e facilitar o processo (Mattoon et al., 2015). 

Junto do local de biópsia pode-se acumular uma bolsa de fluido que corresponde a 

um seroma estéril e que é uma complicação rara e transitória (Penninck, 2008). 

2.4 Aspeto ecográfico normal 

 

Quando se investiga o trato gastrointestinal devem ser avaliados os seguintes 

parâmetros: espessura da parede, camadas da parede, presença ou ausência de 

Figura 23 – Orientação da agulha em CAAF. 
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linfadenopatia, envolvimento de outros órgãos, envolvimento ou outras alterações do tecido 

mesentérico envolvente (Frame, 2006) e ainda a uniformidade no diâmetro, conteúdo 

luminal, peristaltismo e a presença ou ausência de líquido abdominal livre (Nyland et al., 

2015). A espessura pode ser medida usando marcadores no exterior da serosa e no interior 

da mucosa (Penninck, 2008). 

2.4.1 Camadas da parede em condição fisiológica 

 

O estômago e o intestino delgado têm um aspeto ecográfico semelhante em termos 

de camadas (Gaschen e Rodriguez, 2011). A parede do trato gastrointestinal é composta 

por cinco camadas (Figura 24) ecograficamente discerníveis, que são alternadamente hiper 

e hipoecóicas (Frame, 2006). Estas camadas correspondem, do lúmen para a periferia, à 

superfície da mucosa, mucosa, submucosa, muscular e subserosa/serosa (Nyland et al., 

2015). Dependendo da 

resolução do equipamento 

usado e do conteúdo 

luminal (particularmente 

gás), poderá ou não ser 

possível reconhecer todas 

as camadas (Frame, 

2006). Em concordância 

com todos os autores, a 

camada mucosa e a camada muscular são hipoecóicas enquanto as restantes são 

hiperecóicas. A mnemónica “o sol é claro (serosa e subserosa) e é escuro à meia-noite 

(muscular e mucosa)” (Boysen e Gambino, 2014), pode ser útil. Em gatos obesos pode ser 

visualizada, entre a muscular e a submucosa, uma banda hiperecóica (Kealy et al., 2011).  

 A aparência geral da parede gastrointestinal é a de uma estrutura hipoecóica, uma 

vez que as camadas muscular e mucosa, hipoecóicas, predominam. A grande 

ecogenicidade da submucosa e serosa deve-se à grande quantidade de tecido conjuntivo 

nestas camadas (Frame, 2006). A camada mucosa é geralmente mais espessa que a 

muscular, mas podem apresentar a mesma dimensão durante o peristaltismo. No estômago, 

no entanto, a muscular e a mucosa apresentam a mesma dimensão (Larson e Biller, 2009).  

Apesar de não ser abordado neste trabalho, o esófago distal pode, por vezes, ser 

observado ecograficamente em cães pequenos, embora seja difícil por ser cranial ao 

diafragma e pela interposição de ar nos pulmões (Penninck e d’Anjou, 2015). O esófago 

Figura 24 – Camadas da parede gastrointestinal. 
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cervical pode ser observado pelo aspeto ventral ou lateral esquerdo, ao nível do pescoço, 

sendo que em secção transversa se encontra à esquerda da traqueia, uma estrutura 

hiperecogénica associada a sombreamento acústico, sendo o esófago semelhante ao 

intestino, uma estrutura tubular com camadas concêntricas e uma zona central 

hiperecogénica que representa o ar intraluminal (Kealy et al., 2011). 

2.4.2 Conteúdo luminal 

 

Como referido anteriormente, idealmente o animal deve estar jejum, mas, quando se 

trata duma situação aguda, a ecografia não é planeada e o estômago pode estar 

preenchido, podendo ter de se repetir a ecografia após o jejum no sentido de fazer um 

exame mais detalhado. Existem quatro padrões de conteúdo que, dependendo da 

circunstância, podem ou não indicar uma alteração.  

O padrão alimentar consiste no conteúdo alimentar no lúmen gástrico, sendo 

esperadas partículas de alimento de tamanho variável, que podem causar ou não artefactos 

e mimetizar uma massa, se forem grandes. O padrão mucóide surge como uma interface 

hiperecogénica no lúmen do segmento respetivo, sem artefactos associados, podendo a 

parede gastrointestinal ser completamente avaliada. O padrão fluido é caracterizado pela 

uniformidade do conteúdo luminal, anecogénico. Este padrão otimiza a visualização das 

camadas na parede, em ambos os lados. O gás é o padrão que surge hiperecóico a nível 

intraluminal, sob a forma de uma superfície refletiva, com sombreamento acústico que 

impede a avaliação de estruturas mais profundas (Penninck e d’Anjou, 2015). 

Na Figura 25 observam-se, da esquerda para a direita, alimento, muco, fluido e gás.  

 

 

 

   

 

 

 

  

Figura 25 – Padrões luminais. [QVSH] 
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2.4.3 Estômago 

 

O estômago normal tem um aspeto variável, dependendo essencialmente do grau de 

distensão intraluminal e do conteúdo gástrico (fluido, gás e/ou ingesta) (Gaschen e 

Rodriguez, 2011). Os agregados de comida surgem como estruturas hipoecóicas que se 

movem com o peristaltismo. Ecografias seriadas permitem distingui-los de massas (Larson e 

Biller, 2009).  

As pregas do estômago são normalmente visualizadas quando o estômago está 

vazio (Nyland et al., 2015), sendo mais proeminentes no fundo gástrico, quer no cão, quer 

no gato (Gaschen e Rodriguez, 2011). As pregas no gato são proeminentes e de maior 

ecogenicidade, o que se deve à camada de gordura existente na submucosa (Figura 26) 

(Heng et al., 2008). 

A diferença entre o estômago do cão e do gato é 

encontrada em secção transversa porque o estômago felino 

lembra os raios duma roda (Figura 26) (Larson e Biller, 2009). 

As medições da parede gástrica devem ser feitas entre as 

pregas (Figura 27), no plano transverso, desde a superfície 

mucosa, até à serosa e devem sempre ser interpretadas 

considerando a distensão do estômago (Nyland et al., 2015). 

A dimensão da parede é difícil de avaliar no estômago 

colapsado, porque é difícil separar o lúmen da parede. Um 

estômago contraído também parece espessado (Larson e Biller, 2009). É frequente 

observar-se um aparente espessamento da parede gástrica, mas após repetição da 

ecografia mais tarde, observa-se que a dimensão é normal (Nyland et al., 2015).  

Embora haja alguma 

variação entre autores, pode 

considerar-se uma espessura 

de parede gástrica normal 

entre pregas de 1,7 a 2,2 mm 

(Goggin et al., 2000) e de 4,4 

mm ao nível das pregas 

(Newell et al., 1999) para o 

gato e entre 2 (Penninck, 2008) a 5 mm (Gaschen e Rodriguez, 2011) para o cão. Em 

cachorros até às 12 semanas está descrita a espessura média de 3,7mm (Stander et al., 

2010a). A parede do cárdia pode medir mais de 1 cm de espessura em cães saudáveis de 

grande porte (Gory et al., 2014) e mais de 5 mm em gatos saudáveis (Couturier et al., 2012). 

 

Figura 27 – Estômago normal com conteúdo. [CHV] 

fígado 

Lúmen 

gástrico 

Figura 26 – Estômago de gato 
vazio em secção transversa. 

[CHV] 
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A taxa de peristaltismo é variável e dependente de fatores intrínsecos e extrínsecos 

como stresse, densidade calórica da refeição, tamanho das partículas da comida e da 

administração de fármacos tranquilizantes ou procinéticos (Gaschen e Rodriguez, 2011). As 

contrações peristálticas em média rondam as cinco por minuto (Nyland et al., 2015), ou uma 

a cada doze segundos, embora possa ser tão infrequente como uma vez por minuto se o 

estômago estiver vazio (Frame, 2006). O método de Bolondi, que se baseia na medição da 

área da secção transversa do antro pilórico e do volume total, pode ser usado para avaliar a 

motilidade do antro pilórico e o esvaziamento gástrico em cães (Choi et al., 2002). 

2.4.4 Intestino Delgado e Cólon 
 

A camada mucosa da parede 

duodenal (Figura 28) é mais 

proeminente qu e a do jejuno ou íleo. A 

banda branca sinalizada pela seta na 

Figura 28 é normal e acontece pelo 

diferente alinhamento das vilosidades 

na ansa colapsada (Penninck e 

d’Anjou, 2015). A papila duodenal 

(Figura 29) pode, por vezes, ser 

identificada com uma sonda de 

elevada frequência (Nyland et al., 

2015), tratando-se de uma pequena 

proeminência hiperecóica na parede 

dorsal (Frame, 2006), em forma de 

anel em secção transversa ou tubular 

na longitudinal (Penninck e d’Anjou, 

2015) junto ao piloro, cuja dimensão no gato varia entre 2,9 a 5,5 mm de largura e uma 

espessura máxima de 4 mm  em secção transversa (Nyland et al., 2015). A papila duodenal 

é mais difícil de encontrar em cães se forem de peito profundo (Gaschen e Rodriguez, 

2011). Ocasionalmente podem ser vistas projeções na mucosa que correspondem a tecido 

linfóide, placas de Peyer, no bordo antimesentérico do duodeno descendente (Nyland et al., 

2015). O duodeno, no cão, é mais largo em diâmetro que o jejuno enquanto no gato o 

diâmetro é o mesmo (Larson e Biller, 2009).  

 

 

 

Figura 28 – Duodeno, camadas normais. [QVSH] 

Figura 29 – Papila 
duodenal. [CHV] 
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O jejuno pode ser diferenciado do duodeno, íleo e cólon pelas camadas da parede 

(Figuras 30 e 31) e pela comunicação com os segmentos intestinais adjacentes. Os 

segmentos jejunais da metade abdominal direita podem ser confundidos com o duodeno. 

Contudo, após serem localizados, cranialmente não se estabelece uma relação com o piloro 

(Gaschen e Rodriguez, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O íleo pode ser encontrado medialmente ao duodeno e surge como um segmento 

curto com camadas de intestino delgado, mas a submucosa é hiperecogénica e 

proeminente, quer no cão, quer no gato (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

O íleo no gato é facilmente identificado pela sua camada submucosa, proeminente e 

ecogénica, sendo a muscular também mais evidente do que no restante intestino delgado. 

Estas características atribuíram-lhe a designação de “roda de carroça” (Figura 32), em 

secção transversa (Penninck, 2008). Este pode ainda ser diferenciado do jejuno pela sua 

entrada na junção ileocecocólica (Figura 33). O conteúdo luminal normal depende do grau 

de jejum e da composição da dieta. Em animais saudáveis é 

esperado um lúmen contraído e vazio ou com apenas algum líquido e 

gás, e regular ao longo de toda a sua extensão (Gaschen e 

Rodriguez, 2011). A superfície mucosa normalmente não é vista no 

íleo felino eventualmente porque o seu lúmen, que funciona como um 

esfíncter, é demasiado estreito e pode limitar a acumulação de muco 

e gás (Nyland et al., 2015). 

Figura 30 - Camadas jejunais em condição fisiológica. [CVH] 

 

Figura 31 - Camadas jejunais em condição fisiológica. [CVH] 

Figura 32 - Íleo de 
gato, secção 

transversa. [QVSH] 
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Figura 33 - Transição ileocecocólica. [CHV] 

 

 

As medidas de referência para a espessura intestinal também são variáveis entre 

autores. Os diferentes valores, correspondentes a diferentes trabalhos, estão reunidos nas 

tabelas seguintes. 

Tabela 1 – Intervalos de referência para a espessura normal da parede intestinal no cão, em mm. 

Cão 

Duodeno Jejuno Íleo Cólon 

<20 

kg 

20-

40kg >40kg <20kg 

20-

40kg >40kg <20kg >20kg - 

Delaney, et al. 

(2003) 5,1 5,3 6 4,1 4,4 4,7 - - - 

Frame (2006) 4,7 5,5 4,2 4,7 4,2 4,7 - 

Penninck (2008) 3-6 2-5 2-4 2-3 

Kealy et al. (2011) 5-6 2-3 5 2-3 5  

Nyland et al., (2015) 5 2-3 2-3 1-2 

 

 

A sedação pode aumentar a espessura do duodeno nos gatos (Dennis et al., 2010). 

Em cachorros até às 12 de idade está descrita uma espessura duodenal normal até 4,8 mm, 

Tabela 2 - Intervalos de referência para a espessura normal da parede intestinal no gato, em mm. 

Gato Duodeno Jejuno Íleo Cólon 

Goggin et al. 

(2000) 
2-2,4 2,1-2,5 2,5-3,2 1,4-1,7 

Frame (2006) 1,9-2,9 1,7-2,5 - 

Penninck (2008) 2-2,5 2-2,5 2,5-3,2 1,4-2,5 

Nyland et al. 

(2015) 
2-4 2-3 2,5 – 3,2 1,5-2 
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jejunal 3,4 mm e de cólon 2 mm (Stander et al., 2010). Recentemente foi estabelecida a 

contribuição das camadas muscular e mucosa para a espessura da parede duodenal e 

jejunal (Gladwin et al., 2014; Di Donato et al., 2014). 

Quanto à motilidade, o duodeno proximal apresenta normalmente quatro a cinco 

contrações por minuto enquanto o restante intestino delgado contrai uma a três vezes por 

minuto (Dennis et al., 2010). A contagem deve ser feita em três minutos, realizando-se 

depois a média (Boysen e Gambino, 2014).  

Apesar de Frame, (2006) ter descrito que no intestino grosso, quando as camadas 

são reconhecíveis, a mucosa é a mais fina, ao contrário do que acontece no intestino 

delgado, (Gladwin et al., 2014) reportou que as camadas do intestino grosso contribuem na 

mesma proporção para a espessura da parede. Uma sonda de elevada resolução (7,5 a 10 

MHz) é aconselhada para visualizar as camadas com clareza (Nyland et al., 2015). Devido à 

presença de ar e fezes, são necessárias as janelas acústicas esquerda, direita e ventral 

para examinar a parede de forma mais completa. Quando distendido, a parede do cólon 

parece apresentar três a cinco camadas (Gaschen e Rodriguez, 2011). Quando vazio, 

podem ser vistas pregas na mucosa (Burk e Feeney, 2003). Quando se avalia a espessura 

da parede, as mensurações devem ser obtidas a partir da parede mais próxima à sonda 

(Figura 34), para evitar interferência do gás no lúmen 

(Nyland et al., 2015), até porque normalmente apenas se 

visualiza um semicírculo em secção transversa (Burk e 

Feeney, 2003). 

Ao contrário do estômago e jejuno, a atividade 

peristáltica não é evidente no cólon normal (Gaschen e 

Rodriguez, 2011).  

A estrutura óssea da pélvis limita a visualização 

do cólon, mas o reto e a região perineal podem ser observados mediante a abordagem 

perineal. Se a estrutura de interesse se encontrar no canal pélvico e não puder ser avaliada, 

podem ser necessários estudos radiográficos contrastados, CT, ressonância magnética ou 

ecografia endoscópica para que se possa avaliar todo o reto e cólon (Gaschen e Rodriguez, 

2011). 

 
 

  

Figura 34 – Parede do cólon. 
[QVSH] 
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2.4.5 Linfonodos 

 

Os linfonodos, por vezes, são distinguidos apenas em processos infiltrativos 

inflamatórios ou neoplásicos (Pugh, 1994). Estes são normalmente pequenos e estão 

rodeados de gordura mesentérica (Mattoon et al., 2015), passando despercebidos. 

A citologia aspirativa é o gold standard na recolha de amostras de linfonodo. A 

linfadenomegalia é a característica mais específica de malignidade, devendo a 

ecogenicidade, homogeneidade e a vascularização ser usadas com cautela, uma vez que 

podem existir alterações desses parâmetros em lesões malignas e não malignas (De Swarte 

et al., 2011). 

O linfonodo gástrico pode ser encontrado na curvatura menor do estômago mais 

próximo do corpo que do piloro (Beukers et al., 2013). No gato, o linfonodo gástrico pode 

surgir junto ao cárdia ou ao piloro (Schreurs et al., 2008). O linfonodo pancreatoduodenal é 

encontrado entre o piloro e o lobo pancreático direito (Mattoon et al., 2015). Na raíz do 

mesentério, adjacentes às artérias jejunais e à artéria mesentérica cranial podem ser 

encontrados vários linfonodos jejunais. Alguns linfonodos podem ser encontrados junto do 

jejuno e íleo (Schreurs et al., 2008). Os linfonodos ileocecais são localizados desde a junção 

ileocecocólica até ao nível da trifurcação da aorta, dorsal ou dorsomedialmente ao cólon 

(Beukers et al., 2013). Os linfonodos cólicos podem ser encontrados no mesentério ao nível 

do cólon ascendente e transverso e os mesentéricos caudais ao nível do cólon descendente 

(Schreurs et al., 2008). 

Os linfonodos jejunais (também conhecidos por mesentéricos) podem medir até 14,7 

mm em condições normais. A idade do animal deve ser tida em conta porque animais mais 

jovens apresentam linfonodos jejunais maiores, o que é também válido para animais de 

maior porte. Estes devem ser de hipo a isoecóicos e homogéneos (Agthe et al., 2009). Em 

cachorros saudáveis os linfonodos jejunais podem medir até 34,9 mm de comprimento (Krol 

e O’Brien, 2012). De acordo com Schreurs et al. (2008), as dimensões dos linfonodos 

jejunais podem atingir os 4 cm. 

Os gatos com linfoma apresentam normalmente uma massa de grandes dimensões 

no abdómen médio que não está relacionada com nenhum órgão em específico, mas sim 

com os linfonodos mesentéricos (Widmer et al., 2015). 
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3 Alterações ecográficas – Revisão bibliográfica, Apresentação e 

Descrição dos Casos Clínicos 

3.1 Alterações do estômago 

3.1.1 Dilatação 
 

A dilatação do estômago por fluido pode ser causada por uma refeição recente, 

rápida ou excessiva, atonia gástrica ou obstrução pilórica (Nyland et al., 2015). Pode 

também ser causada por disautonomia, uma disfunção do sistema nervoso autónomo 

(Detweiler et al., 2001). Em cães de raça grande a gigante existe uma associação entre a 

dilatação e a torção gástrica, cuja etiologia não é clara, estando a motilidade alterada, com 

um atraso no esvaziamento gástrico (Gazzola e Nelson, 2014). 

A relevância da dilatação gástrica está dependente da história do animal, do exame 

físico, dos resultados laboratoriais e de outros procedimentos imagiológicos. Devem ser 

efetuados estudos posicionais, no sentido de desviar o gás e o fluido de forma a que todas 

as regiões do estômago possam ser avaliadas (Nyland et al., 2015). 

Na dilatação do estômago por fluido (Figura 35), o conteúdo pode ser anecogénico 

ou apresentar alguma ecogenicidade dependendo da presença simultânea de fluido, ingesta 

e gás. Podem ser identificados corpos estranhos no lúmen gástrico. Uma vez que o 

estômago está distendido, a parede pode parecer mais fina que o normal, estando as 

pregas menos proeminentes ou ausentes (Nyland et al., 2015). 

 

 

Figura 35 – Dilatação gástrica. [QVSH] 

 

A Figura 35 (A) pertence a uma cadela de raça Shar Pei com 6 anos de idade e 

história de vómito, inaptência e suspeita de ingestão de corpo estranho. À admissão 

A B 
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encontrava-se hipovolémica e com distensão abdominal cranial marcada. Na imagem, é 

possível observar o estômago bastante distendido, tendo-se ajustado profundidade de 

imagem e, ainda assim, o estômago não cabe na íntegra no campo de visualização. O fundo 

não se encontra abrangido pela imagem mas observa-se a curvatura menor e parte da 

curvatura maior a delimitar o corpo gástrico, vendo-se também o antro. Todas as porções 

visíveis encontram-se repletas de fluido com alguma ecogenicidade. De notar a ausência de 

pregas. Este animal apresentava um corpo estranho a obstruir o duodeno. Em (B) observa-

se o estômago (do corpo até ao piloro) de uma cadela de raça West Highland White Terrier 

com 6 anos de idade. Esta cadela apresentava história de diarreia crónica, melena, 

inaptência e letargia. Os valores de cobalamina encontravam-se abaixo do limite inferior, o 

que indica uma alteração intestinal. Nos restantes parâmetros, incluindo na análise fecal, 

não se encontraram anomalias. O estômago vê-se, na imagem, distendido com fluido 

anecogénico, não tanto como na imagem da esquerda, sendo possível visualizar algumas 

pregas e camadas a esse nível. A parede duodenal e jejunal também se encontravam 

espessadas e com pouca motilidade. O diagnóstico final foi de intolerância alimentar. 

 

Um estômago distendido com gás (Figura 36 B) pode surgir secundariamente a 

aerofagia, dilatação gástrica ou volvo/torção gástrico(a). A dilatação do estômago por gás é 

reconhecida pela ampla interface hiperecogénica no campo mais próximo com artefactos de 

reverberação. Apenas a parede mais próxima da sonda pode ser avaliada e os estudos 

posicionais oferecem um valor diagnóstico limitado pela presença de grandes quantidades 

de gás intraluminal (Nyland et al., 2015). 

 

 

A Figura 36 (A) mostra o lúmen dum estômago distendido, preenchido de ingesta, 

que diz respeito a uma cadela de raça Dachshund de 13 anos de idade, cuja história incluía 

distensão abdominal cranial e ânsia de vómito, não responsivos a maneio médico e 

  
Figura 36 – Dilatação gástrica. [QVSH] 

A B 
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descompressão. Radiograficamente observou-se o estômago distendido com fluido e ar, 

sem qualquer sinal de corpo estranho ou torção. Na imagem, observa-se parte do estômago 

distendido (não se conseguindo delinear a parede) com conteúdo alimentar, provocado por 

uma estenose pilórica, que será mostrada à frente. A Figura 36 (B) corresponde ao 

estômago duma cadela de raça Sttaffordshire Bull Terrier de 5 meses de idade com história 

de diarreia há dez semanas. Na imagem observa-se uma distensão gástrica por gás, com 

uma interface hiperecogénica a delinear internamente a parede gástrica mais próxima, cujas 

pregas e camadas inalteradas se conseguem distinguir. O gás está a causar os artefactos 

característicos de reverberação e sombreamento acústico, não se conseguindo ver a parede 

distal. Esta cadela, diagnosticada com uma gastroenterite, apresentava também alterações 

colónicas que serão mostradas à frente, no tópico correspondente. 

 

A visualização de uma dilatação gástrica deve ser seguida da procura da etiologia. A 

disfunção gástrica primária ou secundária deve ser tida em conta se as contrações gástricas 

estiverem reduzidas em número e intensidade. Por exemplo, a sedação ou outras 

medicações podem levar a motilidade reduzida, assim como desordens neuromusculares, 

ulceração gástrica ou duodenal, pancreatite e peritonite. A reduzida motilidade gástrica pode 

também surgir em casos de obstrução pilórica crónica (Nyland et al., 2015). Nos cães 

braquicefálicos, a dispneia pode estimular a componente simpática do sistema nervoso 

autonómo, o que pode diminuir a motilidade gástrica e aumentar o tempo de esvaziamento 

gástrico (Poncet et al., 2005). O fluido gástrico deve ser usado como uma janela para 

pesquisa de corpos estranhos e espessamento da parede. Deve analisar-se a patência do 

piloro, quanto à passagem de conteúdo gástrico para o duodeno. Na maioria dos casos, as 

radiografias estão também indicadas, seguindo-se um estudo intestinal contrastado ou uma 

endoscopia para confirmar as alterações ecográficas (Nyland et al., 2015). 

3.1.2 Obstrução pilórica 
 

A obstrução à saída do conteúdo gástrico pode ser causada por processos 

funcionais ou mecânicos. O vómito crónico é um sinal clínico consistente, sendo expectável 

visualizar-se um estômago distendido, preenchido de fluido, a menos que tenha ocorrido um 

vómito recente, ou que seja apenas uma obstrução parcial (Nyland et al., 2015).  

As obstruções funcionais à saída do conteúdo gástrico são difíceis de documentar 

ecograficamente. O piloroespasmo ocorre quando o esfíncter pilórico não relaxa 

normalmente, apesar de não existir um espessamento da camada muscular (Gaschen e 
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Rodriguez, 2011). Segundo (Kealy et al., 2011) pode ser causado por ansiedade. 

Ecograficamente, pode suspeitar-se de piloroespasmo se se observarem contrações 

forçadas do piloro sem movimentação da ingesta para o duodeno (Gaschen e Rodriguez, 

2011).  

Há vários processos mecânicos obstrutivos a envolver o antro e o piloro, 

nomeadamente a estenose do piloro, corpos estranhos, doença inflamatória e neoplasia. 

Normalmente evidenciam-se contrações peristálticas normais a aumentadas, mas a 

motilidade pode estar reduzida se se tratar de uma obstrução prolongada (Nyland et al., 

2015). 

A estenose hipertrófica congénita do piloro é mais comum em cães que em gatos, 

sendo normalmente diagnosticada por estudos radiográficos contrastados. Não obstante, o 

espessamento circunferencial do piloro, particularmente da camada muscular, e a falta de 

passagem de conteúdo gástrico através do canal pilórico, podem ser observadas 

ecograficamente (Nyland et al., 2015). Não há casos descritos de diagnóstico ecográfico de 

estenose hipertrófica congénita do piloro, baseados em critérios ecográficos específicos, 

mas uma espessura pilórica superior a 6-7 mm e uma espessura muscular superior a 4 mm 

é geralmente considerada patológica (Penninck et al., 1989). Pazzi et al. (2013) reportaram 

uma dilatação gástrica numa cadela, sem aparente causa obstrutiva, tendo-se na cirurgia 

encontrado pela primeira vez num cão uma prega mucosa congénita a criar um efeito 

obstrutivo valvular. 

A gastropatia hipertrófica crónica do piloro pode parecer semelhante à estenose 

hipertrófica congénita do piloro, na medida em que está descrita a hipertrofia da camada 

muscular (Biller et al.,1994) ou mucosa do piloro (Figura 37) (Nyland et al., 2015). A 

gastropatia hipertrófica crónica tende a ocorrer em animais de raça pura, pode ser congénita 

ou adquirida e é vista normalmente em raças de cão pequenas como Lhasa Apso ou Shih 

Tsu (Frame, 2006), estando também descrita em Pequinês e gatos Siameses com 

megaesófago (Gaschen e Rodriguez, 2011), de meia idade a idosos, havendo uma 

predisposição sexual de 2♂:1♀ (Nyland et al., 2015). As alterações ecográficas incluem 

distensão gástrica com fluido, gás, ou uma mistura de ambos, peristaltismo vigoroso no 

sentido retrógrado e anterógrado que falha em propulsionar a ingesta para o duodeno. A 

parede gástrica pode exceder os 15 mm de espessura sendo que a componente muscular 

pode exceder os 5 mm (Biller et al., 1994). O diagnóstico baseia-se nas alterações 

endoscópicas e cirúrgicas e no resultado histopatológico (Frame, 2006). A visualização 

direta por endoscopia ou a gastrografia de contraste positivo podem ser necessárias para 

confirmar o diagnóstico de obstrução ou atraso no esvaziamento gástrico (Gaschen e 

Rodriguez, 2011).  
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Na figura à direita observa-se a 

transição entre o antro e o piloro da 

Dachshund referida atrás na Figura 35. A 

parede pilórica em si não se encontra 

marcadamente espessada, mas existe 

uma desproporção entre a camada 

mucosa (>5 mm) e as restantes, além de 

que não se consegue observar patência 

ao nível do piloro. De notar que a parede mais afastada da sonda se encontra mais 

espessada que a parede mais próxima. Todas as camadas se conseguem distinguir, 

estando a camada muscular normalmente fina e hipoecogénica. De acordo com a revisão 

bibliográfica, prevê-se que as camadas mucosa e muscular apresentem a mesma dimensão, 

o que não acontece neste caso. Esta cadela foi submetida a uma piloroplastia e o 

diagnóstico histopatológico confirmou a hiperplasia da mucosa, com fibrose, o que justifica a 

maior ecogenicidade duma camada que deveria apresentar a mesma ecogenicidade que a 

camada muscular. 

 

A obstrução à saída do fluxo pode também estar relacionada com lesões 

inflamatórias (Figura 38) ou massas neoplásicas. O aspeto destas alterações varia com a 

duração e a extensão do processo, mas o espessamento da parede é uma característica 

comum (Nyland et al., 2015).  

 

A figura à esquerda corresponde à 

secção transversa do estômago dum gato 

de raça Doméstico de Pelo Curto de 12 

anos de idade com história de vómito de 

dois meses de duração, perda de peso e 

má qualidade do pelo. Na análise 

hematológica foi identificada uma 

eosinofilia marcada. Na ecografia observa-

se um espessamento do antro pilórico, 

concretamente da camada submucosa, 

mais ecogénica, enquanto as camadas mucosa e muscular permanecem com a espessura e 

ecogenicidade normais. O estômago está vazio e é possível visualizar as pregas gástricas. 

O linfonodo gástrico apresentava-se hipoecóico. O espessamento da parede pilórica (>1 

 

Figura 37 – Estenose pilórica. [QVSH] 

 

Figura 38 – Espessamento pilórico. [QVSH] 
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cm), particularmente da camada submucosa (>7 mm), em conjunto com os restantes sinais 

é sugestivo de inflamação eosinofílica. Outros diagnósticos diferenciais incluem fibroplasia 

eosinofílica gastrointestinal esclerosante, infiltrado linfoplasmocitário ou neoplasia, embora 

no caso deste gato existisse manutenção das camadas. A citologia permitiu confirmar a 

síndrome hipereosinofílica.  

A fibroplasia está descrita no piloro do gato como uma lesão de textura heterogénea 

com zonas hiperecóicas que correspondem à fibrose encontrada histologicamente, com 

linfadenomegalia associada (Linton et al., 2015). 

Em cães braquicefálicos, a prevalência da hiperplasia da mucosa do piloro é 

elevada, provavelmente secundariamente a gastrite. Estes cães apresentam também 

hipertrofia da camada muscular (Poncet et al., 2005). 

Os pólipos podem ser lesões sésseis ou pedunculadas, originar-se da mucosa antral 

e protundirem-se para o lúmen gástrico, causando obstrução. Normalmente, não causam 

linfadenopatia ou destruição das camadas, devendo, em todo caso, confirmar-se o 

diagnóstico histopatologicamente (Diana et al., 2009). 

 

3.1.3 Corpo estranho 
 

Os corpos estranhos gástricos podem ser diagnosticados em estudos radiográficos 

simples ou contrastados do trato gastrointestinal superior. O vómito é um sinal clínico, caso 

exista obstrução de saída do fluxo gástrico. Os corpos estranhos podem ser vistos na 

ecografia se apresentarem uma interface hiperecóica ou promoverem sombreamento 

acústico marcado, podendo também estar delineados externamente por fluido gástrico 

(Nyland et al., 2015). Na ausência de fluido luminal, um corpo estranho gástrico pode ser 

muito difícil de identificar. Um corpo estranho localizado no estômago ou duodeno proximal 

pode levar a distúrbios no peristaltismo (Frame, 2006). A posição do corpo estranho pode 

variar tendo em conta a gravidade (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

Estão descritas bolas ou fragmentos de bola, pedras, cordas, roupas, brinquedos de 

plástico, caroços de fruta, entre outros. O padrão específico observado depende da natureza 

do corpo estranho (Tidwell e Penninck, 1992), coesão, elasticidade e conteúdo (Penninck et 

al., 1990). Bolas densas, pedras ou caroços de fruta tendem a produzir linhas curvilíneas 

hiperecóicas com sombreamento acústico marcado (Figura 39) (Larson e Biller, 2009). Nas 

bolas de borracha, os ultrassons conseguem atravessar a bola, vendo-se os contornos da 

mesma na totalidade; nas bolas ocas que são perfuradas durante a ingestão, observa-se um 

centro anecogénico, assim como nas bolas preenchidas de líquido. Os fragmentos de bola 
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ou de brinquedos plásticos tendem a gerar bordos ecogénicos irregulares com 

sombreamento acústico (Nyland et al., 2015). 

 

 

 

 

Figura 39 - Corpo estranho gástrico. [HVUTAD] 

 

A Figura 39 mostra dois corpos estranhos diferentes, embora com características 

ecográficas semelhantes, em cadelas diferentes, ambas com história aguda de vómito, 

anorexia e desconforto abdominal. Nas duas imagens observa-se um corpo estranho dentro 

do estômago, que apresenta uma interface hiperecogénica semicircular regular, a promover 

um forte sombreamento acústico distal, impedindo a visualização de estruturas mais 

profundas. É também possível observar algum grau de reverberação acústica. Em (B) 

visualiza-se conteúdo luminal ecogénico homogéneo a envolver o corpo estranho. As 

camadas não se conseguem distinguir com esta sonda, encontrando-se a parede 

homogeamente hipoecogénica. Não é possível afirmar com certeza de que corpo estranho 

se trata através destas imagens. O corpo estranho em (A) foi removido por endoscopia e 

tratava-se de uma luva de jardinagem. Em (B) era um caroço de fruta e foi removido 

cirurgicamente. Embora a ecografia possa não conseguir dizer qual a natureza do corpo 

estranho presente, poderá permitir decidir a abordagem a seguir, tendo em vista a sua 

remoção. 

 

As bolas de pelo (tricobezoares – Figura 40) são mais frequentes no gato, embora 

possam surgir no cão. Os tricobezoares gástricos no gato podem aparecer como estruturas 

hiperecóicas com um sombreamento acústico homogéneo, estando, também, descritas 

estruturas em alvo ou apresentarem-se como uma massa heterogénea, ecogénica (Frame, 

2006). As bolas de pelo podem ser cilíndricas e ocupar a totalidade do lúmen gástrico, 

mimetizando uma massa (Nyland et al., 2015). 

A B 
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Figura 40 – Corpo estranho gástrico – 

tricobezoar. [QVSH] 

 

A imagem à esquerda diz respeito 

ao estômago de um gato Doméstico de 

Pelo Curto de 6 anos de idade com 

história de hiporexia e constipação. Este 

gato tinha tendência para ingerir sacos 

plásticos, tendo sido referenciado por 

suspeita de corpo estranho. Ao exame 

físico encontrava-se taquicárdico, 

taquipneico e com hipertermia, mostrando 

desconforto à palpação abdominal 

cranial. O estudo radiográfico não 

evidenciou a presença de corpo estranho radiopaco. Na imagem ecográfica observam-se à 

direita e à esquerda, duas estruturas ovais de ecogenicidade mista, compactas e de 

superfície irregular e ecogénica a provocar um sombreamento acústico marcado e 

homogéneo, envolvidas por conteúdo gástrico. A ecografia foi repetida umas horas depois e 

não se observou qualquer estrutura anómala no trato gastrointestinal, tendo- -se 

considerado ser um tricobezoar o causador da irritação gástrica. 

  

Paus ou agulhas de costura metálicas produzem linhas retas hiperecóicas com 

sombreamento acústico. Se os tecidos perigástricos se encontrarem heterogéneos e no 

estômago se visualizar uma estrutura longa, linear, a gerar sombreamento acústico, um pau 

poderá ter provocado perfuração, sendo que o omento local e as alterações mesentéricas 

sugerem peritonite focal (Penninck e Mitchell, 2003). O mesmo pode acontecer com agulhas 

de costura metálicas (Nyland et al., 2015), que são mais frequentemente encontradas na 

região gástrica que intestinal, sendo facilmente removidas por endoscopia (Pratt et al., 

2014). 

Os corpos estranhos lineares são comuns no cão e no gato. Estes podem estar 

ancorados na base da língua e estenderem-se pelo trato gastrointestinal (Gaschen e 

Rodriguez, 2011), podendo ser peças de roupa, cordas ou fios que criam uma linha 

ecogénica no estômago que se estende para o duodeno e restante intestino delgado 

(Nyland et al., 2015).  

Os corpos estranhos crónicos podem levar ao espessamento focal da parede 

gástrica, linfadenomegalia local e peritonite. Alguns alimentos podem mimetizar corpos 

estranhos, quer ecograficamente, quer radiograficamente (Frame, 2006). Felizmente, a 

maioria dos corpos estranhos são radiopacos e podem ser confirmados por radiografia. Os 
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corpos estranhos radiolúcidos podem requerer um estudo radiográfico contrastado do trato 

gastrointestinal superior para um diagnóstico definitivo (Nyland et al., 2015). 

Está descrito um caso de pneumatose gástrica num gato associada a um corpo 

estranho. Ecograficamente, o estômago encontrava-se distendido com fluido, sem 

motilidade, e com uma porção considerável da parede gástrica (corpo e fundo incluídos) 

espessada e com perda das camadas. Existia uma grande quantidade de gás dentro da 

parede a provocar distensão, com extensão até à serosa. Após gastrotomia e cultura do 

tecido isolaram-se várias bactérias produtoras de gás (Lang et al., 2011). 

3.1.4 Espessamento da parede 

 

O espessamento da parede gástrica pode ser encontrado em processos 

inflamatórios e neoplásicos. A distribuição, a simetria, a extensão do espessamento da 

parede e a integridade das camadas da parede podem ajudar a diferenciar processos não 

malignos de processos neoplásicos (Nyland et al., 2015). 

As alterações ecográficas associadas a condições inflamatórias do trato 

gastrointestinal incluem um aumento da espessura da parede, normalmente difuso, ou 

alteração da ecogenicidade, usualmente com preservação do padrão em camadas e da 

simetria da parede. Isto contrasta com lesões neoplásicas, que são normalmente 

assimétricas e levam a perda da normal estratificação das camadas na parede (Frame, 

2006). No entanto, existe uma sobreposição entre as doenças inflamatórias e neoplásicas, 

devendo a anamnese, os sinais clínicos e o trabalho laboratorial ser tidos em conta, na 

formulação de diagnósticos diferenciais (Nyland et al., 2015). A citologia aspirativa 

ecoguiada ou a biópsia são sempre necessárias para o diagnóstico final (Nyland et al., 

2015). 

3.1.4.1 Espessamento difuso 
 

Existem vários tipos de gastrite que levam a um aumento generalizado do tamanho 

das pregas do estômago (Nyland et al., 2015). A gastrite aguda raramente é diagnosticada 

ecograficamente, a menos que esteja associada a um corpo estranho. As gastrites crónicas 

(Figura 41), por outro lado, podem ser observadas ecograficamente devido ao 

desenvolvimento insidioso da causa subjacente, o que pode modificar o normal aspeto das 

camadas da parede. Um sinal característico é o espessamento difuso da parede, podendo 
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nos casos mais graves haver perda da normal estratificação das camadas, aumento da 

espessura das pregas e distensão gástrica por fluido (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

 

Na imagem à esquerda observa-se 

o estômago duma cadela de raça Clumber 

Spaniel de 8 anos de idade referenciada 

com história de diarreia crónica, anorexia e 

hipoalbuminemia não responsivas a 

alteração da dieta e antibioterapia. As 

análises sanguíneas revelaram 

leucocitose, neutrofilia, e níveis baixos de 

cobalamina e ácido fólico, o que constitui 

indicação para avaliação ecográfica 

gastrointestinal. O resultado coprológico e a cultura de fezes não indicaram alterações. 

Apesar do estômago colapsado é possível observar na imagem um espessamento marcado 

(>1 cm) das pregas gástricas com zonas em que se distinguem as camadas e zonas de 

perda das camadas. Consegue seguir-se a camada muscular, hipoecogénica, ao longo da 

maior parte da parede, mas as camadas mucosa e submucosa encontram-se afetadas na 

maior parte do percurso. Há zonas na mucosa com um aumento marcado difuso na sua 

ecogenicidade, que podem indicar um processo inflamatório e regiões hipoecogénicas 

podem indicar a presença de edema. Os linfonodos mesentéricos encontravam-se 

aumentados de tamanho (8 mm). As citologias obtidas não foram conclusivas. Foram 

obtidas biópsias por endoscopia, a partir das quais se diagnosticou uma gastrite 

linfoplasmocítica marcada com uma inflamação neutrofílica e histiocítica sobreposta. As 

mesmas amostras foram submetidas para FISH, cujo resultado foi negativo, pelo que o 

diagnóstico final é de IBD. Tal como descrito anteriormente na literatura, os processos 

inflamatórios crónicos mais graves podem levar à perda da estrutura em camadas da parede 

gástrica, pelo que nestes casos, ambos os processos inflamatórios e neoplásicos difusos 

(como linfoma) devem ser considerados diagnósticos diferenciais. 

As alterações ecográficas compatíveis com gastropatia urémica (Figura 42) por 

insuficiência renal crónica incluem, na maioria dos casos, espessamento da parede gástrica 

com má definição das suas camadas, ulceração da mucosa e mineralização da mucosa 

gástrica e da submucosa (Grooters et al.,1994). A mineralização da mucosa surge sob a 

forma de uma linha muito ecogénica ao nível da interface lúmen-mucosa gástrica, que pode 

produzir algum sombreamento acústico. O diagnóstico diferencial para a mineralização da 

 

Figura 41 – Espessamento difuso da parede 

gástrica – IBD. [QVSH] 
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parede gástrica inclui neoplasia gástrica e doenças que levem a calcificação distrófica como 

hiperparatiroidismo, hipercalcemia maligna ou hiperadrenocorticismo (Frame, 2006). A 

gastropatia isquémica pode ser induzida por uremia, mas também por coagulação 

intravascular disseminada ou choque hipovolémico, traduzindo-se em ulceração e necrose 

(Gaschen e Rodriguez, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Espessamento difuso e mineralização da parede gástrica – Gastrite urémica. [QVSH] 

 

Na Figura 42 (A) vê-se o estômago de um cão de 7 meses de idade com história de 

perda de peso, vómito e halitose, tendo sido diagnosticada uma síndrome nefrótica, após 

investigação. A imagem é característica de uma gastropatia urémica, observando-se o 

estômago em secção transversa, com um espessamento difuso da parede e uma linha 

fortemente hiperecogénica a delinear a mucosa do fundo gástrico e que corresponde a 

mineralização da interface lúmen-mucosa, com espessamento das pregas e distensão do 

estômago com alimento. As restantes camadas são facilmente identificáveis. Em (B) 

observa-se também um espessamento (mais marcado) e uma mineralização generalizada 

da mucosa gástrica e submucosa, numa cadela com insuficiência renal crónica em estado 

terminal. As camadas são mais difíceis de identificar neste caso, apesar da muscular estar 

relativamente intacta. O estômago encontra-se mais distendido que na imagem anterior, 

sendo difícil de identificar toda a parede e o conteúdo luminal pela presença de gás a causar 

sombreamento acústico e reverberação. A gastropatia urémica é identificada com base nas 

alterações ecográficas renais e nos parâmetros bioquímicos sanguíneos, pois há outros 

processos que levam a mineralização, bem como alterações hiperecogénicas da mucosa 

que não constituem mineralização e que devem ser incluídos no diagnóstico diferencial. 

Ambas as imagens em cima, embora diferentes, vão de encontro ao descrito na literatura. 

 

A B 
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Determinadas neoplasias podem levar ao espessamento difuso da parede gástrica. 

O linfoma gástrico (Figura 43) com apresentação difusa é a neoplasia gástrica mais comum 

no cão e no gato e pode surgir como uma lesão infiltrativa difusa com perda das camadas 

da parede (Nyland et al., 2015). De acordo com Marolf et al (2015), o linfoma é a neoplasia 

gástrica que mais passa despercebida à ecografia.  

 

A imagem à direita mostra o estômago dum 

Pastor Alemão de 12 anos de idade com história de 

diarreia crónica há 18 meses. Já tinha sido medicado 

com prednisolona e metronidazol, além da alteração da 

dieta, tendo melhorado, mas voltado a piorar, desta vez 

com hematoquezia e melena. No exame físico mostrava 

uma má condição corporal com uma atrofia muscular 

marcada e algum desconforto abdominal. Estava ainda 

ligeiramente anémico, com neutrofilia e 

hipoalbuminemia. Na radiografia abdominal o trato 

gastrointestinal estava distendido com gás e fluido, a 

parede estava proeminente e a mucosa irregular. Na 

imagem ecográfica observa-se o estômago distendido com gás e fluido e uma parede 

proeminente mas não marcadamente espessada, além de que se conseguem distinguir as 

camadas no campo proximal. Também não havia linfadenopatia, mas existiam outras 

alterações intestinais, descritas na Figura 70, que levaram à realização de biópsias 

endoscópicas, tendo-se diagnosticado um linfoma. Este caso mostra que o linfoma deve ser 

sempre incluído no espessamento difuso da parede gástrica porque um espessamento não 

marcado com manutenção das camadas sem linfadenopatia pode não necessariamente 

indicar IBD. 

 

O edema ou hemorragia da parede gástrica, normalmente associado a inflamação 

subjacente e ulceração, leva a um espessamento extenso e moderado com alteração das 

camadas, o que pode ser confundido com neoplasia (Penninck, 2008). 

A gastrite eosinofílica e a linfoplasmocítica podem partilhar algumas características 

ecográficas, assim como algumas semelhanças com doença neoplásica difusa (Gaschen e 

Rodriguez, 2011). 

Não existem casos descritos do aspeto ecográfico do mastocitoma com envolvimento 

direto do estômago (Nyland et al., 2015). O carcinoma pode gerar um espessamento difuso 

da parede gástrica (Lamb e Grierson, 1999), embora esta apresentação seja pouco comum. 

Figura 43 – Espessamento difuso 

da parede – Linfoma. [QVSH] 
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Existe um caso descrito de histiocitose maligna num cão, ao nível da parede gástrica, com 

espessamento difuso da parede e aumento da sua ecogenicidade, tendo sido observada 

uma alteração moderada da integridade das camadas (Kaser-Hotz et al., 1996), embora 

noutro caso esteja descrita uma massa focal hipoecóica com destruição das camadas na 

parede (Pennick et al., 1997). 

Um processo maligno pode ser distinguido de um não maligno pela presença de 

lesões metastáticas no fígado, baço e trato intestinal, assim como de linfadenomegalia (que 

é normalmente mais pronunciada na neoplasia). Citologias da parede gástrica, linfonodos 

adjacentes e outros órgãos abdominais como fígado e baço, podem ajudar a estabelecer um 

diagnóstico definitivo (Nyland et al., 2015). Ansioso  

3.1.4.2 Espessamento focal ou lesões em massa 
 

O espessamento marcado da parede gástrica associado a perda das camadas e 

linfadenopatia é compatível com um processo neoplásico (Kaser-Hotz et al., 1996). 

Genericamente falando, os linfomas, carcinomas, leiomiomas ou outros tumores estromais 

são os mais frequentemente encontrados no trato gastrointestinal de cães e gatos (Willard, 

2012). A neoplasia gástrica, embora incomum, ocorre com maior frequência em cães de 

meia idade a idosos, de médio a grande porte e em gatos geriátricos (Frame, 2006). É mais 

comum em machos, com exceção dos adenomas que são mais comuns em fêmeas 

(Gaschen e Rodriguez, 2011). Na maioria dos casos, o espessamento da parede gástrica é 

pronunciado (> 1 cm), podendo ocorrer uma perda completa da estrutura em camadas da 

parede (Nyland et al., 2015). Como referido anteriormente, o espessamento pode não ser 

indicativo de neoplasia mas sim de um processo inflamatório (Figura 44) e embora a perda 

ou a alteração das camadas na parede seja mais comumente vista em processos 

neoplásicos, a linfadenopatia pode ser vista em quase todas as condições (Frame, 2006) e é 

habitualmente responsável pelo efeito massa que se observa no abdómen médio.  
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Figura 44 – Espessamento focal com perda das camadas – Gastrite crónica. [QVSH] 

 

Na Figura 44 observa-se parte da parede gástrica de uma cadela de raça Border 

Collie de 9 anos de idade. Este animal deu entrada no hospital com história de vómito 

agudo, melena e hiporexia após uma queda das escadas. No exame ecográfico foram 

encontradas alterações indicativas de pancreatite aguda (hipoecogenicidade pancreática 

com hiperecogenicidade do mesentério envolvente). No quadrante superior direito da 

imagem observa-se uma massa com 4 cm de comprimento e um espessamento focal (> 1 

cm) da parede gástrica, hipoecogénico. A restante parede encontra-se inalterada, mas na 

zona do espessamento não se conseguem definir as camadas. O estômago encontra-se 

distendido com gás. O duodeno também se encontrava espessado e hipoecogénico. Não 

existia linfadenopatia mas era visível líquido abdominal livre. Os diagnósticos diferenciais 

para a massa gástrica incluíam linfoma, carcinoma ou gastrite grave. Foram realizadas 

biópsias endoscópicas e o tecido examinado histopatologicamente continha um infiltrado 

linfocítico e histiocítico crónico, tendo também sido encontradas bactérias intralesionais 

(cocos e bacilos) e bactérias espiraladas superficiais, compatíveis com Helicobacter spp. 

Este caso é um bom exemplo de que um espessamento focal com perda das camadas pode 

não ser necessariamente indicativo de neoplasia, sendo sempre necessária a confirmação 

histopatológica para estabelecer-se o diagnóstico definitivo. 

 

A neoplasia gástrica mais comum no cão é o carcinoma (Figuras 45 e 46), estando 

descrita uma elevada predisposição em cães de raça Pastor Belga, Rough Collie e 

Staffordshire Terrier (Gualtieri et al.,1999) com a idade média de ocorrência aos oito anos e 

uma razão de 2,5♂:1♀ (Gaschen e Rodriguez, 2011). A maioria dos carcinomas localiza-se 

na curvatura menor do estômago e no antro pilórico, envolvendo com frequência o corpo do 
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estômago (Nyland et al., 2015), estando também descrito na curvatura maior (Lamb e 

Grierson, 1999), podendo causar obstrução à progressão do fluxo gástrico (Gaschen e 

Rodriguez, 2011). As massas localizadas na curvatura menor são as mais facilmente 

mascaradas pela presença de gás (Penninck, 2008).  

As características ecográficas do carcinoma gástrico estão descritas em várias 

publicações, mas a imagem mais característica consiste no padrão em pseudocamadas que 

não correspondem histologicamente à real anatomia da parede (Larson e Biller, 2009). Os 

adenocarcinomas estão descritos ecograficamente como um espessamento mural e perda 

das camadas, com diminuição ou ausência de motilidade (Rivers, 1997). O padrão em 

pseudocamadas surge como uma zona moderadamente ecogénica rodeada interna e 

externamente por linhas pouco ecogénicas de espessura variável, que se relaciona com a 

distribuição desigual do tumor (Penninck et al., 1998). Este padrão característico pode estar 

mascarado pela presença de edema, fibrose ou hemorragia (Penninck, 2009). Os 

carcinomas gástricos tendem a invadir a parede além da camada serosa (Frame, 2006), 

estando frequentemente associados a linfadenopatia regional (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

(Esmans et al., 2014) descreveu pela primeira vez um adenocarcinoma num gato. A parede 

apresentava 1,2 cm de espessura com perda da normal arquitetura. Ao nível do fundo e 

antro pilórico, a submucosa mostrava-se extremamente espessada, com um fraco 

delineamento interno (mucosa) e externo (serosa), o que é compatível com o aspeto em 

pseudocamadas. O antro pilórico apresentava um efeito massa adicional, a envolver a 

muscular e a serosa. A motilidade era inexistente e a gordura envolvente encontrava-se 

hiperecogénica, o que é compatível com inflamação.  

 

 

 

Figura 45 – Espessamento focal da parede gástrica e linfadenopatia – Carcinoma. [QVSH] 

 

A B 
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As imagens atrás dizem respeito a uma cadela de raça Dálmata de 8 anos de idade. 

Este animal apresentava história de vómito persistente (há várias semanas), 

progressivamente mais frequente, com hematemese. Em (A) observa-se a parede gástrica 

marcadamente espessada (1,8 cm), particularmente no corpo, mas também no antro, com 

alteração da normal estratificação das camadas. A imagem vai de encontro ao padrão em 

pseudocamadas descrito na literatura, existindo uma zona central marcadamente ecogénica 

delineada interna e externamente por duas camadas hipoecóicas mais finas. O fundo do 

estômago apresentava-se normal. Em (B), embora as alterações de ecogenicidade não 

sejam tão evidentes, é possível observar o espessamento séssil da parede. Observa-se 

também linfadenopatia, na imagem do canto inferior direito, com o linfonodo 

pancreatoduodenal a exemplificar a imagem característica de “alvo” (C), mostrando um 

centro hiperecogénico rodeado por um halo hipoecogénico. A CAAF não permitiu 

estabelecer um diagnóstico, tendo-se efetuado uma laparotomia exploratória e ressecção da 

massa, cuja análise histopatológica confirmou um adenocarcinoma. 

 

A Figura 46 diz respeito ao estômago duma cadela de raça Border Collie de 12 anos 

de idade com história de vómito há dois anos. Duas semanas antes de dar entrada no 

hospital mostrava-se letárgica, com inaptência e episódios de vómito várias vezes ao dia. O 

adenocarcinoma já tinha sido diagnosticado através de biópsias endoscópicas, tendo sido 

reencaminhada para excisão da massa. Na radiografia observou-se hepatomegalia e 

esplenomegalia. Na imagem ecográfica observa-se um espessamento focal da parede 

gástrica (> 1 cm), na curvatura maior do estômago, entre o fundo e o corpo. A normal 

disposição das camadas foi alterada. Note-se a diferença nas imagens da esquerda e 

direita. Em (A) a parede encontra-se marcadamente hipoecogénica, o que poderá indicar 

edema. Em (B) já se consegue identificar o padrão em pseudocamadas. Em ambas é 

possível localizar algum fluido anecogénico no estômago. Este caso mostra a importância 

de efetuar varrimentos em múltiplas orientações. As zonas hiperecogénicas correspondem a 

Figura 46 – Espessamento focal da parede gástrica – Adenocarcinoma. [QVSH] 

A B 
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ulceração da mucosa (que será descrita à frente). Existiam também nódulos hepáticos e 

esplénicos, não metastáticos. A localização do tumor neste animal e a ausência de 

linfadenopatia revelam uma apresentação incomum, o que mostra que apenas a citologia 

e/ou histopatologia podem fornecer o diagnóstico em situações como esta. 

O leiomiossarcoma (Figura 47) é a segunda neoplasia gástrica mais comum no cão 

(Nyland et al., 2015) e tende a produzir lesões intramurais, com mais de 3 cm (Penninck, 

2009) que envolvem o antro pilórico, com espessamento da camada muscular da parede 

gástrica (Frame, 2006), que cresce além da serosa, de forma excêntrica (Penninck, 2009). 

Os leiomiomas e os leiomiossarcomas podem ser difíceis de diferenciar, principalmente em 

estádios iniciais porque ambos têm origem na mesma camada e partilham características 

ecográficas (lesões hipoecóicas). O leiomiossarcoma apresenta uma ecogenicidade mista 

quando aumenta de dimensões. As biópsias são sempre necessárias para confirmar o 

diagnóstico (Gaschen e Rodriguez, 2011). Quando a lesão tem origem no piloro tende a 

projetar-se para o lúmen gástrico causando obstrução progressiva ao normal esvaziamento. 

Quanto maior a massa, mais zonas hipo ou anecogénicas apresenta, o que se deve a 

necrose (Penninck, 2009). No estudo de (Lamb e Grierson, 1999) não existiu linfadenopatia 

associada. Neste mesmo estudo está descrito um caso de espessamento apenas da 

mucosa, da muscular e nenhum com envolvimento da serosa. As metástases podem ocorrer 

no fígado e duodeno (Swann e Holt, 2002). 

 

A figura à esquerda diz respeito à 

transição piloroduodenal dum cão de 

raça Jack Russel Terrier de 15 anos de 

idade. Nove meses antes da consulta 

havia sido submetido a uma cirurgia para 

remoção de um hemangiossarcoma 

esplénico, tendo-se encontrado uma 

massa na região pilórica, que foi também 

removida e cujo exame histopatológico 

permitiu diagnosticar um 

leiomiossarcoma. Na semana anterior a esta ecografia, o cão mostrou sinais de prostração e 

dor abdominal (cifose). Ao exame físico não existiam alterações além da prostração e cifose. 

Na imagem ecográfica acima observa-se na região da piloroplastia a presença duma massa 

com origem na camada muscular, essencialmente hipoecogénica e de pequenas dimensões 

(1,3x2,2 cm), o que, de acordo com a literatura, pode indicar um leiomiossarcoma recente. É 

 

Figura 47 – Espessamento focal da parede gástrica 

– Leiomiossarcoma. [QVSH] 
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possível observar a submucosa e a serosa mais ecogénicas, a delinear a camada muscular 

espessada. Não existia linfadenopatia ou outras alterações gastrointestinais. Este é um bom 

exemplo de que o técnico de ecografia ajuda na decisão entre uma biópsia por endoscopia 

ou cirurgia. Embora o endoscópio alcance a região pilórica, as biópsias obtidas desta forma 

são de espessura parcial, não atingindo a camada muscular, pelo que o diagnóstico tem de 

ser feito mediante biópsia de espessura total, por laparoscopia ou laparotomia. 

O linfoma gástrico (Figura 48) pode surgir como uma massa focal, séssil, 

hipoecogénica, com perda das camadas, estando descrita na curvatura maior e antro (Lamb 

e Grierson, 1999). O espessamento pode ser superior a 2 cm e a motilidade pode estar 

reduzida (Grooters et al., 1994; Penninck, 2009). No gato é a neoplasia gastrointestinal mais 

comum (Frame, 2006). O linfoma pode não estar associado a linfadenopatia (Lamb e 

Grierson, 1999). 

  

Figura 48 – Espessamento focal da parede gástrica – Linfoma. [QVSH] 

 

A figura de cima pertence a um cão de raça Cocker Spaniel de 7 anos de idade com 

história de vómito, letargia e inaptência há três semanas, após ter passado duas semanas 

num canil. No estudo radiográfico era possível observar uma massa intraluminal de grandes 

dimensões, lobulada, no fundo e corpo do estômago. Em (A) observa-se uma massa de 

grandes dimensões (> 6 cm), intraluminal, com aspeto lobulado e perda completa das 

camadas, hipoecóica, com um delineamento hiperecogénico provocado pelo gás 

intraluminal. O fundo, o corpo e a curvatura maior estão afetados. Possuía, ainda, 

linfadenopatia marcada. O jejuno também apresentava uma massa hipoecóica. Ambas as 

massas eram bastante vascularizadas. O baço apresentava um padrão marmoreado. A 

localização (apesar da afeção do fundo gástrico), ecogenicidade e principalmente a 

presença de linfadenomegalia gástrica, mesentérica e periportal (>3cm) sugeriam linfoma, 

assim como a alteração esplénica. A CAAF do baço, linfonodos e massa jejunal permitiu 

A B 
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diagnosticar linfoma, assim como a recolha de biópsias gástricas por endoscopia permitiu 

confirmar histopatologicamente o linfoma. (B) corresponde à ecografia realizada após três 

semanas de quimioterapia, mostrando uma diminuição considerável da massa para 1 cm de 

espessura da parede gástrica, que se encontra hipoecogénica. O lúmen apresenta um 

conteúdo ecogénico alimentar e na parede há zonas em que se conseguem delimitar 

camadas, embora alteradas. Este caso é um exemplo de que a ecografia é um bom método 

de monitorização da resposta dos processos neoplásicos à terapia. 

 

Outros processos malignos menos comuns incluem o fibrossarcoma (Frame, 2006), 

a histiocitose maligna descrita como uma massa isolada hipoecóica, bem circunscrita e de 

margens bem definidas, com alteração das camadas (Cruz-Arámbulo et al., 2004) e o 

sarcoma histiocítico (Fant et al., 2004; Wagter, Vos et al., 2009), que raramente leva à 

existência de uma única massa isolada, sendo o envolvimento hepático e esplénico comuns 

(Gaschen e Rodriguez, 2011). Nestes casos é importante investigar, além dos linfonodos, o 

fígado e o baço. A ecografia não permite distinguir os diferentes processos histiocíticos 

(Cruz-Arámbulo et al., 2004). 

O espessamento focal pode, também, ser observado em doença não maligna. Os 

tumores benignos são raros e consistem em adenomas e leiomiomas (Nyland et al., 2015). 

Os leiomiomas representam os tumores gastrointestinais benignos mais comuns e são 

encontrados na avaliação post mortem em animais mais velhos (Frame, 2006), podendo ser 

únicos ou múltiplos, sésseis ou polipoides com protusão para o lúmen gástrico, 

encontrando-se normalmente recobertos por mucosa normal (Nyland et al., 2015). São mais 

comuns no antro pilórico (Lamb e Grierson, 1999). Os adenomas podem surgir como lesões 

achatadas ou polipoides (Nyland et al., 2015). Normalmente são um encontrados de forma 

incidental, a nível do cárdia, mas pela sua forma pedunculada ou pelas dimensões que 

podem assumir, podem causar obstrução (Gaschen e Rodriguez, 2011), embora estejam 

descritos pólipos solitários ou múltiplos na mucosa antral do estômago de cães geriátricos 

(Diana et al., 2009). É esperada uma ecogenicidade marcada a mista sem evidência de 

linfadenopatia ou de destruição marcada das camadas (apenas uma alteração moderada 

nos pólipos maiores, com edema subjacente) (Gaschen e Rodriguez, 2011).  

A gastrite crónica hipertrófica pode resultar quer da hipertrofia, quer da hiperplasia 

glandular. Por vezes observa-se um espessamento assimétrico da parede gástrica e lesões 

polipóides focais que lembram tumores gástricos. A fibroplasia eosinofílica esclerosante 

causa lesões focais no antro pilórico do gato (Wacker et al.,1998), traduzindo-se 

normalmente numa massa intramural ulcerada (Craig et al., 2009). A pitiose, infeção 

piogranulomatosa crónica provocada por um fungo aquático (Pythium insidiosum), também 
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provoca um espessamento focal com destruição das camadas, tornando-se a parede 

uniformemente hipoecóica (Graham et al., 2000). Este espessamento focal está, ainda, 

descrito no período pós-operatório de cães submetidos a gastropexia (Wacker et al., 1998). 

Em suma, os tumores podem surgir hipo ou hiperecogénicos, ou apresentar 

ecogenicidade mista, não podendo o tipo de tumor ser determinado exclusivamente com 

base no aspeto ecográfico (Nyland et al., 2015). A citologia aspirativa por agulha fina e/ou a 

biópsia permitem o diagnóstico definitivo na identificação e caracterização histológica do tipo 

de tumor (Frame, 2006). 

 

3.1.5 Ulceração 
 

As úlceras gástricas (Figura 49) podem estar associadas a processos inflamatórios 

crónicos ou neoplásicos, estando descritas em carcinomas, leiomiossarcomas e linfomas 

(Lamb e Grierson, 1999). Estas podem ser encontradas em qualquer parte do estômago, 

com dimensões variáveis (Penninck, 1997). 

Na presença de úlceras gástricas podem ser observados espessamentos localizados 

da parede, ao nível da úlcera. Pode ser visível um defeito na camada mucosa, a cratera 

ulcerada, que pode surgir hiperecóica pela acumulação de microbolhas de gás e coágulos 

de sangue, podendo mimetizar uma massa (Penninck e D’Anjou, 2015). O gás aprisionado 

pode provocar reverberação (Gaschen e Rodriguez, 2011). Pode também existir redução da 

motilidade gástrica, com espasticidade da parede e acumulação de fluido no estômago. As 

úlceras gástricas perfurantes e a peritonite concomitante podem produzir um efeito massa 

que envolve o estômago e mesentério adjacente. Após uma perfuração, o mesentério pode 

surgir hiperecóico, com evidência de fluido e gás abdominal livres (Nyland et al., 2015). O 

facto de não se encontrarem as lesões compatíveis com ulceração ecograficamente, não 

significa que não estejam presentes (Streit et al., 2014). 

 

 

 
Figura 49 – Ulceração gástrica. [QVSH] 
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A Figura 49 (A) mostra parte do fundo gástrico duma cadela de raça Springer Spaniel 

de 12 anos de idade com história de hipersalivação, pirexia, vómito e desidratação. Na 

imagem é visível uma área bastante espessada (0,9 cm) na parede gástrica, 

maioritariamente hipoecóica e com perda das camadas, existindo uma linha hiperecogénica 

fracamente definida no aspeto exterior da parede. Pode visualizar-se o delineamento 

irregular da mucosa internamente, observando-se uma concavidade da parede com gás 

intramural, que corresponde à úlcera. O estômago encontra-se preenchido de gás. Não se 

detetou pneumoperitoneu na radiografia efetuada com feixe horizontal. Inicialmente pensou-

-se que as úlceras eram secundárias ao tratamento prolongado com carprofeno para 

osteoartrite, mas a citologia duma massa subcutânea na parede torácica deste animal 

permitiu identificar um mastocitoma, o que indica que esta gastrite se deveu aos níveis 

elevados circulantes de histamina. Em situações de mastocitoma deve efetuar-se sempre 

ecografia abdominal para se pesquisar mastocitose sistémica. (B) representa o estômago 

dum Jack Russel Terrier de 14 anos com história de artrite crónica e administração a longo 

prazo de firocoxib. Recentemente tinha desenvolvido letargia e vómito. Na imagem 

observam-se múltiplas áreas de ulceração da mucosa, com gás intramural aprisionado, e 

várias concavidades. Há zonas em que as camadas são mantidas intactas e noutras apenas 

se delimita fracamente a camada muscular. O lúmen gástrico está preenchido de gás. Este 

é um exemplo de ulceração gástrica pela administração crónica de anti-inflamatórios não 

esteroides (firocoxib). A ecografia mostrou-se específica na deteção de ulceração, sendo 

estas imagens características, mas pode não ser sensível, passando as úlceras 

despercebidas nalguns casos, devendo confirmar-se com endoscopia, em caso de dúvida. 

 

Os coágulos sanguíneos que se acumulam no local de ulceração também podem 

aparecer hiperecóicos. A ecografia pode ser útil para monitorizar complicações decorrentes 

da ulceração gástrica, incluindo hemorragia ou perfuração. Diferenciar uma ulceração 

gástrica benigna de neoplasia, com base nas características ecográficas, não é fiável, uma 

vez que o espessamento focal com perda das camadas e linfadenopatia local podem ser 

observados em ambos os casos (Frame, 2006).  

A síndrome de Zollinger-Ellison é causada por gastrinomas (tumor pancreático que 

produz gastrina), é rara em medicina veterinária e causa ulceração gástrica (Green e 

Gartrell, 1997), duodenal e espessamento da parede. Esta síndrome deve ser considerada 

no diagnóstico diferencial quando são encontradas úlceras gástricas e duodenais sem 

aparente etiologia. Os gastrinomas são normalmente pequenos e difíceis de detetar 

ecograficamente, podendo a ecografia intraoperativa ser útil para a deteção de gastrinomas 

e outros tumores pancreáticos (Nyland et al., 2015). As alterações no estudo ecográfico 
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podem incluir retenção de fluido gástrico em excesso, um contorno extremamente irregular 

da mucosa gástrica e uma ecogenicidade mista na parede, desde a curvatura maior do 

estômago até à região junto ao pâncreas, ao nível do piloro (Fukushima, 2004). 

A ulceração em conjunto com a dilatação e volvo gástricos e a deiscência cirúrgica 

do local de incisão por gastroscopia percutânea, constituem causas de perfuração gástrica, 

assim como os processos neoplásicos e corpos estranhos (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

3.2 Alterações do intestino delgado 

3.2.1 Padrão pregueado 
 

O padrão pregueado (Figuras 50 e 51) patológico no intestino delgado está descrito 

no duodeno e jejuno de cães e gatos. Este termo tem sido usado para descrever paredes 

onduladas, sendo melhor visualizado quando surge uma linha hiperecogénica na interface 

lúmen mucosa, submucosa ou ambos. Por vezes pode surgir espessamento da parede com 

esta ondulação (Moon 2003). Este padrão foi inicialmente descrito associado a pancreatite, 

linfangiectasia intestinal e linfoma intestinal, embora outras doenças como enterite, 

peritonite, neoplasia e isquemia da parede possam manifestar segundo este padrão. Apesar 

de anormal, este padrão não é específico e pode ser causado por qualquer uma das 

etiologias anteriormente descritas. Assim sendo, a causa específica do enrugamento da 

parede deve ser identificada (Nyland et al., 2015). Este padrão também está descrito em 

infeções por Neorickettsia helminthoeca (ingestão de salmão contaminado, não descrito na 

Europa) (Sykes et al., 2010). 

 

A figura acima diz respeito ao abdómen duma cadela de raça Rotweiller de 2 anos de 

idade, letárgica com polidípsia e inaptência. Uma semana antes desta ecografia tinha 

 

Figura 50 – Pregueamento intestinal – Peritonite. [QVSH] 

 

A B C 
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ingerido um corpo estranho, tendo sido induzido o vómito com apomorfina. Entretanto, 

regressou ao hospital com um quadro compatível com piómetra, diagnosticada 

ecograficamente, tendo sido submetida a ovariohisterectomia. Como não recuperou do 

procedimento cirúrgico foi repetida a avaliação ecográfica. Em (A) observa-se um segmento 

intestinal marcadamente pregueado. Todas as camadas estão presentes embora a parede 

esteja ligeiramente espessada. Além de não se encontrar peristaltismo, existia 

pneumoperitoneu (B), com uma quantidade considerável de gás a provocar reverberação e 

existia também líquido abdominal livre (C) hipoecogénico relativamente ao mesentério 

envolvente, mas bastante mais ecogénico que o fluido acelular. Não se conseguiu avaliar a 

região abdominal cranial nesta cadela. O líquido recolhido por abdominocentese ecoguiada 

era turvo e cor-de-laranja, tendo-se concluído que era biliar após análise. Este padrão é 

consistente com um processo inflamatório marcado, concretamente peritonite química, 

provavelmente traumática, associada ao corpo estranho, ou uma complicação decorrente da 

piómetra. 

 

  

 
Figura 51 – Pregueamento intestinal – Peritonite. [A – QVSH; B - CHV] 

 

 

Na Figura 51 (A) observa-se um segmento jejunal dum cão de raça Springer Spaniel, 

três dias depois da remoção de um corpo estranho linear. Este animal encontrava-se 

prostrado e doloroso à palpação abdominal e a linha de sutura abdominal tornou-se 

exsudativa (fluido serosanguinolento), tendo-se realizado a ecografia no sentido de 

pesquisar uma deiscência cirúrgica. É possível visualizar um pregueamento marcado de 

todas as camadas da parede jejunal, particularmente da camada mucosa e submucosa, que 

se mantêm intactas e de ecogenicidade normal. Além disto o mesentério envolvente 

encontrava-se hiperecogénico. Existia ainda fluido abdominal livre, não tendo sido possível 

localizar-se o local de enterectomia. A análise da derrame abdominal permitiu concluir tratar-  

-se de uma peritonite séptica. Após laparotomia exploratória confirmou-se a deiscência 

cirúrgica do local de enterotomia. A imagem (B) pertence a uma cadela Yorkshire Terrier e 

A B 
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partilha as mesmas características ecográficas com as imagens anteriores, tratando-se de 

um pregueamento devido a uma peritonite secundária a piómetra.  

3.2.2 Dilatação 

 

A radiografia permite avaliar a dilatação do intestino delgado, devendo o diâmetro 

intestinal ser, em condições normais, 1,7 vezes inferior à altura do corpo vertebral de L5, no 

cão (Ciasca et al., 2013). O gato deve, em condições normais, apresentar um diâmetro 

intestinal inferior a 1,2 cm, medido entre as serosas (Lang et al., 2013) e o cão inferior a 1,5 

cm (Sharma et al., 2011).  

A dilatação do intestino delgado pode dever-se a um processo funcional ou a uma 

obstrução mecânica. Nos processos funcionais, a paralisia da musculatura intestinal (íleo 

paralítico) impede a progressão do conteúdo intestinal. Esta dilatação pode ser localizada ou 

generalizada, podendo o peristaltismo estar marcadamente reduzido ou ausente (Nyland et 

al., 2015). A pancreatite é um exemplo de doença que pode causar uma dilatação funcional 

do estômago, duodeno e intestino delgado proximal, devido à peritonite focal (Gaschen e 

Rodriguez, 2011).  

A dilatação funcional (Figura 52) generalizada pode ser vista em gastroenterites 

(infeção por Neorickettsia helminthoeca, (Sykes et al., 2010) ou infeção parvovírica, por 

exemplo), peritonite generalizada, abdómen pós operativo, dor ou desequilíbrios eletrolíticos 

(Nyland et al., 2015). Fármacos como atropina e opióides (por supressão da atividade 

neuronal, inibem o esvaziamento gástrico, aumentam o tónus muscular, alteram os padrões 

de motilidade e bloqueiam o peristaltismo (Khansari et al., 2013)). Na maioria dos casos 

encontra-se uma dilatação difusa uniforme, possivelmente rigidez, contendo o lúmen fluido e 

gás (Gaschen e Rodriguez, 2011). 
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À direita observa-se a imagem 

ecográfica das ansas jejunais dum cão de raça 

Yorkshire Terrier de 3 anos de idade que deu 

entrada com suspeita de obstrução intestinal a 

causar vómito, diarreia e anorexia. Este animal 

apresentava hipoalbuminemia e neutrofilia com 

desvio à esquerda. Na radiografia abdominal 

observou-se perda de detalhe intestinal com 

distensão difusa por fluido, não tendo sido 

visualizado um corpo estranho. Na imagem 

ecográfica observam-se várias ansas jejunais 

distendidas até 1,7 cm. Embora não se consiga 

notar, devido à reatividade mesentérica, a 

parede jejunal estava espessada, com 

preservação das suas camadas. O cólon 

também estava distendido e a motilidade estava marcadamente aumentada, sem 

linfadenopatia e sem sinais de obstrução. O estômago e o duodeno não apresentavam 

alterações. Na análise fecal não se identificou a presença de parasitas, mas a cultura 

permitiu identificar uma população bacteriana marcada, sensível a metronidazol. Este é um 

exemplo de dilatação generalizada, funcional, por gastroenterite grave, neste caso 

bacteriana. 

Uma obstrução mecânica, por impedir fisicamente a progressão do conteúdo 

intestinal, pode resultar em dilatação localizada ou generalizada (Figura 53) do intestino 

delgado. A dimensão da dilatação depende da localização, duração e do facto de se tratar 

de uma oclusão completa ou parcial. Uma obstrução mecânica levará com maior 

probabilidade à presença de ansas dilatadas com dimensões variáveis e preenchidas de 

fluido, do que uma funcional, em que a dilatação das ansas é mais uniforme (Nyland et al., 

2015).  

Uma obstrução intestinal alta resulta normalmente na dilatação localizada de apenas 

algumas ansas intestinais proximais enquanto uma obstrução intestinal baixa resulta numa 

distensão mais generalizada. O diâmetro das ansas afetadas é mais pequeno nas 

obstruções altas que nas obstruções baixas, porque o animal vomita com mais frequência. 

As obstruções parciais também causam menos dilatação que as obstruções completas. 

 

Figura 52 – Dilatação intestinal – 

Gastroenterite. [QVSH] 



56 
 

Adicionalmente, obstruções de maior duração com afeção do intestino delgado médio a 

distal causam uma maior dilatação (Nyland et al., 2015).  

 

A imagem à esquerda pertence a 

um cão de raça Springer Spaniel que deu 

entrada no hospital com suspeita de 

corpo estranho gastrointestinal. É 

possível observar uma das várias ansas 

jejunais marcadamente distendidas (> 4 

cm). O padrão luminal é alimentar, com 

ecogenicidade mista, e observa-se um 

material hiperecogénico retilínio no lúmen 

da ansa, que não parece causar obstrução. A parede surge homogeneamente ecogénica, 

sem espessamento. É possível observar também fluido abdominal livre, anecogénico, que 

após abdominocentese se concluiu ser serosanguinolento. O tecido mesentérico envolvente 

encontra-se ecogénico, reativo. O intestino não apresentava contratilidade. O estômago, 

duodeno e cólon não apresentavam alterações imagiológicas. Uma torção intestinal, 

encontrada na laparotomia exploratória, indicou ser a causa obstrutiva e será mostrada à 

frente. Este caso, contrariamente ao anterior, mostra uma série de alterações que, no seu 

conjunto, constituem indicação para exploração cirúrgica, cabendo ao técnico que realiza a 

ecografia decidir se o maneio médico será suficiente ou se é necessária uma abordagem 

cirúrgica. 

3.2.3 Íleo 

 

A inflamação pós cirúrgica, processos inflamatórios como peritonite e pancreatite, 

doença neuromuscular ou qualquer condição que leve a diminuição do potássio sérico, 

podem estar na origem do íleo paralítico (Gaschen e Rodriguez, 2011). A enterite 

parvovírica em cachorros constitui um exemplo de íleo paralítico, desde fraco peristaltismo a 

atonia (Stander et al., 2010). Fármacos como atropina, opióides e vincristina também podem 

influenciar a motilidade gastrointestinal. A nível do jejuno a atividade peristáltica pode não 

existir e o fluido tende a fazer um movimento de vaivém aleatório ou sincronizado com o 

movimento da parede abdominal na respiração (Gaschen e Rodriguez, 2011). Além de fluido 

também é comum a acumulação de muco (Stander et al., 2010). 

 
 

Figura 53 – Dilatação intestinal – Torção. [QVSH] 
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O íleo pode ser decisivo no diagnóstico de corpo estranho, nos casos em que este 

não é evidente (Kramer e Gerwing, 1996). A obstrução mecânica numa fase inicial está 

associada, na maioria dos casos, a um aumento do peristaltismo. O “íleo mecânico” resulta 

normalmente em dilatação de um segmento intestinal, enquanto o íleo paralítico leva à 

ausência de contrações peristálticas e à dilatação mais uniforme de todo o intestino (Frame, 

2006). O movimento pendular da ingesta provocado pela atividade peristáltica ativa é uma 

caraterística sensível na deteção de obstrução intestinal, estando associado a íleo 

mecânico. O peristaltismo pode, também, estar aumentado em hérnias diafragmáticas 

(Manczur e Vörös, 2000). Outro indicador de íleo mecânico é a acumulação de fluido num 

segmento intestinal ou gás no estômago (Penninck e d’Anjou, 2015).  

 

A prática nem sempre é concordante com a teoria, podendo usar-se os dois casos 

referidos anteriormente como exemplo. Na Figura 52 existia um processo inflamatório a 

causar um aumento e não uma diminuição da motilidade intestinal, com dilatação difusa das 

ansas intestinais. Por o outro lado, na Figura 53 existia um íleo paralítico provocado por um 

processo mecânico, o que indica que pode ter havido primeiramente um aumento da 

motilidade, mas por esgotamento energético, deixou de existir peristaltismo. Estes casos 

mostram a importância da ecografia comparativamente aos outros métodos complementares 

de diagnóstico, sendo a única modalidade que permite avaliar a motilidade gastrointestinal 

em tempo real, ajudando a definir a urgência cirúrgica das alterações gastrointestinais.  

 

A etiologia da ausência de peristaltismo pode não ser identificável ecograficamente. 

Um intestino marcadamente distendido e com líquido no seu lúmen deve ser diferenciado de 

piómetra (Figura 54) ou quistos paraprostáticos. O intestino delgado distendido também 

deve ser distinguido do cólon. O trajeto do cólon é normalmente mais fixo e linear que o do 

intestino delgado (Frame, 2006).  

  

Figura 54 – Útero distendido. [CHV] 

 

Na figura acima observam-se estruturas tubulares, distendidas e preenchidas de 

fluido hipoecogénico, sem motilidade. Trata-se de cornos uterinos, que podem ser 

confundidos com ansas intestinais. 
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3.2.4 Obstrução 
 

A obstrução parcial ou completa do intestino delgado pode ser causada por um corpo 

estranho, estenose, granuloma, abcesso, tumor ou intussusceção. Embora menos comuns, 

podem ocorrer estrangulamentos por hérnias abdominais ou mesentéricas ou torção da raíz 

mesentérica. Os tricobezoares podem causar obstrução intestinal, particularmente em gatos 

(Nyland et al., 2015). Os infiltrados neoplásicos podem estreitar o lúmen intestinal causando 

obstrução, normalmente parcial, podendo levar à oclusão do lúmen intestinal e a estenose, 

particularmente se existe um padrão de crescimento concêntrico. Os segmentos afetados 

devem ser avaliados relativamente à ecogenicidade do conteúdo e ao sombreamento 

acústico promovido (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

As características ecográficas de obstrução mecânica são semelhantes às 

radiográficas, no sentido em que existe uma mistura de diâmetros intestinais, estando as 

ansas proximais à obstrução moderada a marcadamente distendidas, enquanto os 

segmentos distais se encontram vazios ou ligeiramente dilatados (Gaschen e Rodriguez, 

2011). As obstruções proximais podem levar à distensão de um curto segmento duodenal e 

as obstruções distais podem levar a distensões mais longas (Lang, 2013).  

A presença de intestino normal proximal e distalmente à dilatação aponta para uma 

desordem funcional. No entanto, uma obstrução mecânica parcial a esse nível não pode ser 

descartada. Se não se conseguirem identificar ansas normais, pode estar presente quer 

uma desordem funcional generalizada, quer uma obstrução mecânica baixa (Nyland et al., 

2015). É crucial distinguir o cólon do intestino delgado distendido. Confundir o cólon com o 

intestino delgado pode levar a um diagnóstico errado de obstrução intestinal, assim como 

identificar um intestino delgado distendido como sendo o cólon leva a que não se 

diagnostique uma obstrução (Lang, 2013).  

O peristaltismo também se encontra aumentado proximalmente à obstrução 

mecânica, uma vez que o intestino está a tentar fazer progredir o conteúdo intestinal 

distalmente. Não obstante, em processos crónicos que levem à exaustão intestinal, pode 

ocorrer uma diminuição do peristaltismo (Nyland et al., 2015), ou seja, em obstruções 

mecânicas agudas ou subagudas observam-se ondas peristálticas com fluxo bidirecional do 

fluido luminal, imediatamente proximal à obstrução. As obstruções subagudas ou crónicas 

resultam, normalmente, em atonia, encontrando-se a área sem peristaltismo (Frame, 2006). 

A nível duodenal (Figura 55) a obstrução pode ocorrer proximalmente, no duodeno 

descendente ou a nível da flexura caudal, levando à dilatação do restante duodeno e 

estômago. A obstrução duodenal proximal pode não resultar no grau de distensão esperado, 
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uma vez que a maioria do fluido acumulado pode migrar para o estômago através do 

esfíncter pilórico flácido (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

 

A imagem à direita pertence a uma 

cadela de raça West Highland White 

Terrier com história de vómito agudo. Foi 

reencaminhada para ecografia por 

suspeita de corpo estranho duodenal, 

obstrutivo. Uma imagem longitudinal do 

duodeno mostra uma estrutura oval pouco 

ecogénica, heterogénea, curvilínea mas 

não muito regular no interior do lúmen 

duodenal a causar marcado sombreamento acústico homogéneo e que não permite 

visualizar completamente a parede intestinal. É possível perceber a obstrução pela 

distensão intestinal com presença de fluido anecogénico luminal proximalmente à lesão. A 

motilidade intestinal a montante mostrava-se aumentada e não se observaram outras 

alterações ecográficas. Na enterectomia removeu-se uma peça de Lego™. 

3.2.5 Corpo estranho 
 

Os corpos estranhos radiopacos não representam um grande desafio diagnóstico 

radiologicamente (Frame, 2006), mas um corpo estranho de densidade de tecidos moles 

pode passar despercebido, a não ser que haja uma obstrução parcial ou completa do 

intestino (Nyland et al., 2015). Ecograficamente, um objeto é mais facilmente identificado 

numa ansa sem conteúdo ou com conteúdo líquido do que na presença de gás ou material 

fecal (Frame, 2006).  

À semelhança do que acontece no estômago, a imagem ecográfica produzida por um 

corpo estranho gastrointestinal é variável consoante o tamanho, a forma, o material, as 

características da superfície e a localização do objeto (Frame, 2006). Normalmente 

visualiza-se uma interface hiperecóica com forte sombreamento acústico em corpos 

estranhos de maiores dimensões (Nyland et al., 2015). 

Os corpos estranhos radiolúcidos como madeira, peças de roupa, plástico, ou 

borracha podem ser detetados tendo em conta a interface hiperecogénica criada que gera 

uma sombra acústica limpa desde o lúmen intestinal. As bolas apresentam uma superfície 

 

Figura 55 – Obstrução intestinal – Corpo estranho. 
[CHV] 
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Figura 57 - Corpo estranho jejunal - chupeta. [CHV] 

curvilínea, enquanto os caroços de fruta são irregulares e os ossos apresentam uma 

superfície lisa (Gaschen e Rodriguez, 2011).  

Os corpos estranhos metálicos são extremamente ecogénicos e causam artefactos 

característicos. Os plásticos apresentam normalmente uma dupla superfície refletora. Um 

brinquedo de borracha (Figura 57) pode gerar sombreamento acústico sem a superfície 

hiperecóica. Os objetos de menor densidade são difíceis de identificar (Frame, 2006).  

A maioria dos corpos estranhos é encontrada no jejuno (Figuras 56-58), embora 

possam ocorrer em qualquer ponto do trato gastrointestinal. Diagnosticar um corpo estranho 

rapidamente permite uma resolução cirúrgica imediata, o que reduz significativamente a 

mortalidade dos cães e gatos (Hayes, 2009). 

 

A imagem à esquerda mostra um 

corte longitudinal dum segmento intestinal 

numa Shar Pei com história de vómito 

agudo e inaptência. À palpação abdominal 

o estômago encontrava-se distendido e 

firme e palpava-se uma estrutura redonda 

numa ansa intestinal. A imagem ecográfica 

permite confirmar a presença dum corpo 

estranho luminal, rectangular, com uma interface curvilínea com protuberâncias 

hiperecogénicas no campo mais próximo e um forte sombreamento acústico distal que não 

permite ver estruturas mais profundas. O estômago e o duodeno proximal ao corpo estranho 

estavam marcadamente distendidos e preenchidos de fluido. Não existiam outras 

alterações. Na enterotomia foi removida uma rolha de cortiça.  

 

A figura à direita diz respeito ao 

jejuno, em secção longitudinal, de uma gata 

de 4 anos de idade com história de 

hiporexia com duração de uma semana, 

além de diarreia. A única alteração 

hematológica correspondia a neutrofilia. Na 

imagem observa-se distensão focal da ansa 

com espessamento da parede nessa 

zona, particularmente da camada mucosa, 

 
Figura 56 – Corpo estranho intestinal - Cortiça. 

[QVSH] 
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com preservação da estratificação da mesma. Além disso, é evidente a presença de algo no 

lúmen intestinal a provocar sombreamento acústico heterogéneo, embora não haja uma 

interface hiperecogénica. Na enterotomia encontrou-se a extremidade duma chupeta. 

Na figura de cima observam-se várias imagens do jejuno proximal dum cão de 5 

anos de idade que foi trazido ao hospital para investigação da(s) causa(s) de vómito havia 

mais de uma semana. Foi inicialmente efetuado tratamento médico para uma presumível 

gastroenterite (fluidoterapia, antibioterapia e antiemético) mas não houve melhoria dos 

sinais clínicos. À avaliação ecográfica abdominal encontrou-se este corpo estranho no 

lúmen jejunal, bastante ecogénico, que lembra uma estrutura tubular, delimitada 

externamente por material rígido, ecogénico e com um interior heterogéneo, também 

ecogénico, que não provoca reverberação ou sombreamento acústico. Em (A) é possível 

observar a extremidade do corpo estranho no jejuno, a provocar um desvio do trajeto. Os 

pequenos focos hiperecogénicos na mucosa correspondem a ulceração. As camadas 

intestinais mantiveram-se intactas, conforme se vê na imagem (B), com a sonda linear. 

Tentou-se estimular a progressão natural do corpo estranho ao longo do trato digestivo, o 

que se revelou infrutífero. (C) corresponde à ecografia realizada no dia seguinte, sendo 

possível notar o espessamento marcado da parede intestinal, com espessamento de todas 

as camadas, que se encontram mais irregulares. No dia seguinte repetiu-se a ecografia (D) 

e além de se ter encontrado uma ulceração mais marcada e generalizada da parede, há 

uma zona da parede indefinida, ecogénica, com perda das camadas (seta), tendo-se optado 

pela cirurgia. Na laparototomia exploratória identificou-se o segmento afetado e observou-se 

uma pequena perfuração intestinal, que estava recoberta por omento, tendo-se removido 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 58 - Corpo estranho jejunal. [QVSH] 
 

A B 

C D 
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Figura 59 – Corpo estranho linear (suspeita). 

[QVSH] 

uma bola de futebol (o que não se poderia prever pela imagem ecográfica), compactada. 

Esta imagem mostra a importância do estudo ecográfico, no sentido em que permitiu 

perceber que o tratamento cirúrgico constituía a melhor opção terapêutica sob o risco da 

formação de um abcesso ou de uma perfuração noutro local com subsequente peritonite 

séptica. 

 

Os corpos estranhos lineares (Figuras 59 e 60) como cordas, linhas de pesca, ou 

outros, ocorrem com frequência em gatos, sendo que o segmento afetado pode encontrar-

se espessado e as ansas podem estar agrupadas, com algum líquido, exibindo um padrão 

plissado e uma linha fina hiperecogénica no interior (Gaschen e Rodriguez, 2011). Com 

fragmentos lineares de roupa ou pedaços de tapete observa-se uma estrutura mais densa, 

com sombreamento acústico (Nyland et al., 2015). Quando se encontra um corpo estranho 

linear a nível intestinal, este deve ser seguido proximalmente até ao piloro pois é provável 

que esteja ancorado a esse nível (Hoffmann, 2003). Segundo Hayes (2009), os corpos 

estranhos lineares estão associados a uma maior mortalidade, comparativamente aos não-

lineares. Pode dizer-se que o material gera um peristaltismo não produtivo (Frame, 2006).  

 

À esquerda é possível ver uma 

imagem longitudinal de intestino delgado 

duma cadela de 7 anos de idade com 

história de vómito. A estrutura linear no 

lúmen duodenal gera uma interface 

hiperecogénica intermitente, espessa, 

criando sombreamento acústico, o que 

dificulta na visualização da parede mais 

afastada da sonda. Na parede mais próxima 

é possível visualizar as camadas intestinais normais. O intestino surge plissado, estando a 

parede a formar pregas perpendiculares ao lúmen. O estômago continha fluido até ao piloro, 

que se encontrava distendido. Além disso existia líquido abdominal livre. A cadela foi 

eutanasiada pelo que não é possível dizer do que se tratava este corpo estranho, mas esta 

imagem ecográfica é bastante sugestiva da presença de corpo estranho linear. 
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A figura à direita diz respeito ao 

jejuno de um gato de raça Europeu 

Comum com história de vómito, anorexia e 

prostração. Os parâmetros hematológicos 

e bioquímicos encontravam-se dentro dos 

intervalos de referência e não se detetou a 

presença de corpo estranho radiopaco na 

radiografia abdominal, embora as ansas 

intestinais estivessem todas aproximadas 

no abdómen médio ventral, a formar um “novelo”. Na imagem é possível observar uma fina 

estrutura hiperecogénica no lúmen intestinal, quase retilínea, associada à imagem 

característica em “acordeão” da parede intestinal. Nestas situações, a parede forma pregas 

muito mais evidentes das que acontecem no pregueamento. As estriações hiperecogénicas 

perpendiculares ao corpo estranho correspondem à redundância da camada submucosa. No 

entanto, na ecografia não se encontraram as extremidades do corpo estranho. Este gato foi 

submetido a enterectomia, de onde se retirou uma grande extensão de linha de costura. 

O pregueamento intestinal pode ser confundível com o plissado. No entanto, num 

intestino corrugado, a parede encontra-se ondulada enquanto no plissado, além de se 

visualizar o corpo estranho, a parede parece estar a ser “puxada” (Gaschen e Rodriguez, 

2011), efetuando pregas externas, perpendiculares ao lúmen.  

A presença de parasitas gastrointestinais (Figuras 61 e 62) pode mimetizar um corpo 

estranho linear. Os vermes redondos surgem como estruturas suaves, tubulares, 

hiperecogénicas, sendo que o sombreamento acústico não costuma ser observado na 

presença destas formas parasitárias (Penninck e d’Anjou, 2015). 

 

É possível ver na imagem da 

esquerda um segmento intestinal dum gato 

jovem, com história de anorexia e 

caquexia. Na imagem observam-se, no 

lúmen, várias estruturas tubulares com 

uma dupla interface hiperecogénica e um 

centro menos ecogénico, que não causam 

sombreamento acústico. É possível 

visualizar também a acumulação de fluido 

no lúmen. A parede intestinal está espessada, a superfície mucosa encontra-se irregular e, à 

 
 

Figura 60 – Corpo estranho linear – linha de 
costura. [CHV] 

 

Figura 61 – Parasitismo intestinal. [CHV] 
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exceção das zonas em que se consegue delimitar vagamente a camada muscular, as 

camadas foram perdidas. As estruturas apresentavam movimento próprio na avaliação em 

tempo real. Este gatinho morreu no dia seguinte à ecografia e na necrópsia encontraram-se 

vários ascarídeos no lúmen intestinal. 

Na figura da direita 

observa-se um parasita 

numa das ansas intestinais 

de uma cadela, retilíneo, 

com a dupla interface 

hiperecogénica, sem causar 

qualquer artefacto de sombreamento. A ansa encontra-se distendida, preenchida de fluido e 

observa-se irregularidade da superfície mucosa. A gordura envolvente encontra-se 

hiperecogénica, sugestivo de reatividade.  

 

Os corpos estranhos tendem a permanecer fixos na mesma posição, sendo que a 

repetição do exame num curto espaço de tempo mostra que estes não progrediram no trato 

gastrointestinal. Deve ser feita uma abordagem sistemática, uma vez que o animal pode 

apresentar vários corpos estranhos. Nos quadros clínicos crónicos associados à presença 

de corpo estranho é mais frequente a perfuração intestinal do que naqueles mais agudos 

(Gaschen e Rodriguez, 2011). Pode detetar-se um espessamento da parede intestinal 

quando a mesma se torna isquémica e necrótica, em que se desenvolve uma peritonite. As 

camadas encontram-se normalmente preservadas (Frame, 2006). Além do íleo mecânico, 

pode ainda surgir lnfadenomegalia, ascite e peritonite secundariamente ao corpo estranho 

(Tidwell e Penninck, 1992).  

3.2.6 Estrangulamento, encarceramento e aderências 
 

O encarceramento e o estrangulamento intestinais podem levar a isquemia e 

obstrução luminal, podendo ocorrer aprisionamento e aderências ou roturas no mesentério. 

É uma apresentação rara, quer no cão, quer no gato (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

As aderências podem ocorrer secundariamente a cirurgia abdominal prévia, rotura de 

omento ou rotura do ligamento duodenocólico (Swift, 2009). A herniação intestinal 

abdominal também pode levar ao aprisionamento e isquemia. Os sinais clínicos incluem 

vómito, letargia, dor, colapso e hematoquezia. Ansas intestinais aprisionadas com 

estrangulamento podem ser vistas na ecografia como uma área de hiperecogenicidade 

 
 

Figura 62 – Parasitismo intestinal. [HVUTAD] 
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mesentérica com hipo ou amotilidade subjacente, ansas preenchidas de líquido e 

acumulação de fluido peritoneal focal. Pode ainda existir derrame abdominal. Os 

diagnósticos diferenciais incluem perfuração e enfarte (Swift, 2009).  

Wallack et al. (2003) descreveram o enfarte, num gato, cujo intestino evidenciava 

uma zona hipoecóica com perda das camadas, sem motilidade, com hiperecogenicidade do 

mesentério envolvente e aumento, no espaço de 72 horas, da espessura local da parede, o 

que não é específico deste processo. Na cirurgia confirmou-se a suspeita tendo sido 

encontrada uma artéria jejunal flácida não pulsátil. 

O intestino encarcerado pode apresentar espessamento da parede ou alteração das 

camadas (Gaschen e Rodriguez, 2011). Segundo Farrow (2003), a ecografia não permite 

normalmente o diagnóstico, uma vez que as alterações não são específicas. 

3.2.7 Intussusceção 
 

A ecografia é um método muito específico no diagnóstico de intussusceção (Manczur 

e Vörös, 2000). A maioria das intussusceções encontrada em animais jovens (Figura 63) 

ocorre normalmente secundariamente a doença intestinal como enterite bacteriana, vírica ou 

parasitária (Nyland et al., 2015). Levien e Baines (2011) defendem que a intussusceção em 

gatos é mais comum em geriátricos em associação a neoplasia. Em gatos jovens é 

normalmente idiopática (Lunk et al., 2015). A intussusceção pode estar associada a enterite 

ou gastroenterite aguda e provocar diarreia hemorrágica (Rallis et al.2000). Pode ocorrer 

também secundariamente a corpos estranhos (Figuras 64 e 65), quistos mesentéricos 

(Lamb e Mantis, 1998), alterações de dieta (Frame, 2006) administração de fármacos 

prócinéticos (Lukanc et al., 2015).  

Uma vez que o estômago, o duodeno e o intestino grosso conseguem ser 

identificados, em condições normais, a posição anatómica duma intussusceção pode ser 

determinada usando estas estruturas como ponto de referência (Frame, 2006). A 

intussusceção é relativamente comum ao nível da junção ileocecocólica, denominando-se 

consoante o segmento intestinal envolvido, sendo as mais comuns a enteroentérica 

(jejunojenunal) e ileocólica (Lamb e Mantis, 1998). A intussusceção gastroduodenal (Allman 

e Pastori, 2013; Watson, 1997) e pilorogástrica (Applewhite et al., 2001; de Brito Galvao et 

al., 2011; Lee, 2005) também estão descritas. 

Em secção transversa, uma intussusceção surge como uma lesão circular que 

lembra um anel e que representa as múltiplas camadas intestinais do intussusceptum no 

intussuscipiens. É importante confirmar o aspeto de múltiplas camadas em dois planos para 

evitar a possibilidade de confusão com neoplasia. O intussuscipiens, externo, tende a surgir 
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edematoso e hipoecóico, enquanto o intussusceptum é frequentemente hiperecóico (Frame, 

2006). Os segmentos internos aproximam-se mais do aspeto normal. O intussusceptum é 

normalmente o segmento proximal e o intussuscepiens o distal, se a intussusceção ocorrer 

no sentido do normal peristaltismo (Fossum, 2013). O tecido hiperecóico invaginado 

representa gordura (Gaschen e Rodriguez, 2011). Está também descrito, para a secção 

longitudinal, que as múltiplas camadas paralelas hipo e hiperecóicas podem mimetizar um 

tumor, ou adquirem a aparência de “pseudorim” ou de “tridente” (M. Patsikas et al., 2003). 

Na intussusceção gastroduodenal (Watson, 1997) e pilorogástrica, o estômago pode estar 

distendido e preenchido de fluido, estando o duodeno proximal e o piloro dentro do antro 

pilórico e fundo (Lee, 2005). 

A ecografia permite determinar o comprimento da intussuscepção, a patência do 

lúmen intestinal, a presença de peritonite e o envolvimento ganglionar. As secções de 

intestino afetadas tendem a ser curvas devido à tensão exercida pelo mesentério, o que 

normalmente restringe o seu comprimento aos 12 cm ou menos. A linfadenomegalia pode 

estar presente (Frame, 2006). 

Se ocorrer necrose da parede intestinal pode observar-se perda da normal 

estratificação das camadas e líquido abdominal livre, no caso de se ter desenvolvido uma 

peritonite. Uma vez que imagens de má qualidade podem mimetizar perda das camadas, as 

alterações ecográficas sugestivas de necrose devem ser interpretadas com cuidado (Frame, 

2006). A existência de fluido entre os segmentos envolvidos na intussusceção indica que a 

mesma é provavelmente recente e que terá um melhor prognóstico (Farrow, 2003). 

Um intestino saudável, enterite por corpo estranho e útero pós parto podem produzir 

uma imagem em alvo em alguns planos, o que pode simular uma intussusceção (Patsikas et 

al., 2004). Os corpos estranhos lineares podem, por vezes, mimetizar uma intussusceção se 

existir um plissado muito marcado do intestino. No entanto, as camadas na parede não 

formam um anel concêntrico completo (Nyland et al., 2015). O intestino pregueado após 

uma cirurgia recente também pode mimetizar uma intussusceção (Farrow, 2003).  

Para prevenir diagnósticos errados, o operador deve visualizar a imagem suspeita 

em múltiplos planos e verificar se os anéis concêntricos são completos, procurando o centro 

hiperecóico semilunar ou em forma de “G” (Patsikas et al., 2004). 

Está descrita a intussusceção dupla em três cães. Em secção transversa observam- 

-se três anéis concêntricos, ou seja, existe um terceiro segmento intestinal a envolver o 

intussuscipiens (Atray et al., 2012). 

Está descrita a redução espontânea de intussusceções em cães, pelo que os autores 

recomendam que após a anestesia, e antes da cirurgia, se reavalie ecograficamente a lesão 

(Patsikas et al., 2008). 
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Figura 64 – Intussusceção. [QVSH] 

Figura 63 – Intussusceção intestinal. [QVSH] 

 

A figura acima mostra a junção ileocecocólica duma cadela de raça Basset Hound de 

5 meses de idade com história de diarreia não responsiva a antibioterapia e alteração da 

dieta. Entretanto as fezes passaram a conter sangue e muco. No exame físico não 

aparentava possuir desconforto abdominal. Nesta imagem observa-se em secção transversa 

(A) e longitudinal (B) a relação entre o intussuscipiens, intussusceptum e estruturas 

envolventes. Observa-se uma repetição de camadas que não deveria existir, ao nível da 

junção ileocecocólica. Na imagem longitudinal observa-se o íleo a estender-se para dentro 

do cólon, que contém gás. A gordura, hiperecóica, está invaginada no segmento juntamente 

com o intussusceptum, observando-se melhor em secção transversa. A parede do íleo 

encontra-se ligeiramente espessada e corrugada, mas as camadas mantêm-se normais. 

Esta era uma intussusceção intermitente/deslizante, em que o íleo entrava e saía do lúmen 

colónico. Os linfonodos regionais apresentavam-se ligeiramente aumentados. Após 

investigação foram diagnosticadas giardíase e salmonelose, o que terá estado na origem do 

aumento da motilidade intestinal e que provavelmente originou a intussusceção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima mostra o jejuno, em corte transverso, dum cão de raça Boxer de 4 

anos de idade com história de vómito desde há quatro dias, inapetência e letargia. A 

palpação abdominal levantou a suspeita de corpo estranho, o que foi confirmado 

radiograficamente, tendo sido identificado um corpo estranho linear desde o duodeno 
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proximal até ao jejuno distal, na ecografia. Isto terá provocado a intussusceção que se vê na 

imagem. Observa-se o lúmen intestinal, ecogénico, as camadas do intussusceptum, que se 

conseguem delimitar bem. O intussuscipiens apresenta uma ecotextura mais homogénea. É 

também possível visualizar parte do corpo estranho hiperecogénico no lúmen do 

intussusceptum, a provocar sombreamento acústico. Neste animal teve de se proceder a 

enterectomia por falta de viabilidade intestinal.  

 

Figura 65 – Intussusceção. [A - CHV; B - HVUTAD] 

A Figura 65 (A) corresponde a uma intussusceção associada à ingestão de um corpo 

estranho (neste caso meias), que o animal defecou. Ainda assim foi realizada enterectomia 

para resolução da intussusceção, por falta de viabilidade intestinal. É bem visível a gordura 

hiperecogénica abaixo do intussusceptum, na imagem da esquerda e na da direita, a rodear 

o intussusceptum. Em (B) observam-se dois círculos anecogénicos, que correspondem aos 

vasos mesentéricos, e algum líquido abdominal livre à volta do segmento intestinal. Estes 

casos mostram a importância de pesquisar uma intussuceção em situações de corpos 

estranhos. Embora possa apresentar resolução espontânea nalguns casos, a intussusceção 

requer uma resolução cirúrgica, cabendo ao operador identificá-la e classificá-la em termos 

de redutibilidade e viabilidade (o que será descrito à frente). 

A ecografia em modo Doppler pode ser usada para determinar se os vasos 

mesentéricos na intussusceção apresentam fluxo ou não (Gaschen e Rodriguez, 2011), o 

que permite predizer a redutibilidade (Dennis et al., 2010). 

A hiperplasia crónica da mucosa com protusão luminal pode simular uma 

intussusceção (Penninck, 2008). Em animais mais velhos é necessária uma avaliação 

cuidadosa do segmento afetado, devendo pesquisar-se infiltrações nodulares na parede e 

linfadenopatia, uma vez que um processo neoplásico pode estar na origem da 

intussusceção (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

A duplicação intestinal ou divertículo fornece também a imagem de repetição das 

camadas. É característico ver-se uma camada interior e outra exterior, hiperecóicas, e uma 
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intermédia, hipoecóica. O interior contém fluido, que pode ser anecogénico ou ser 

ecogénico, lembrando um abcesso ou uma piómetra (Farrow, 2003). 

  

Figura 66 – Pseudointussusceção. [HVUTAD] 

 

Na imagem de cima, em (A) observa-se um corte oblíquo de uma junção 

ileocecocólica, a secção longitudinal (B) e transversa (C) doutra junção ileocecocólica. 

Existe uma pequena reentrância do íleo no cólon, que não deve ser confundida com uma 

intussusceção. Trata-se de uma falsa intussusceção e não é patológica. 

3.2.8 Volvo ou torção 
 

A torção e o volvo mesentéricos são normalmente reconhecíveis radiograficamente 

(Figura 68). É comum os animais encontrarem-se em choque ou com sinais de abdómen 

agudo, não podendo ser ecografados devido à distensão jejunal pelo gás. Segmentos 

jejunais marcadamente dilatados (Figura 67) e preenchidos de ar, em associação com os 

sinais clínicos são geralmente suficientes no estabelecimento do diagnóstico (Gaschen e 

Rodriguez, 2011).  

  

Figura 67 – Dilatação intestinal e líquido abdominal livre. [QVSH] 
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A figura anterior pertence ao Springer Spaniel de 14 anos (referido na Figura 53) que 

deu entrada para investigação de um episódio súbito de dor abdominal intensa. Suspeitava- 

-se da existência de um corpo estranho, uma vez que os donos disseram que ele tinha roído 

e ingerido uma almofada. Este animal apresentava neutrofilia e hemoconcentração, além de 

outros sinais indicativos de inflamação. À ecografia, o estômago encontrava-se distendido 

com alimento. Não foram detetadas alterações a nível do duodeno e cólon. Em (A) observa-   

-se distensão superior a 6 cm duma ansa jejunal com conteúdo maioritariamente 

hipoecogénico no lúmen e estruturas hiperecogénicas não obstrutivas em suspensão, que 

causam sombreamento acústico. A parede encontra-se, nesta imagem, ainda dentro do 

limite normal de espessura, mas relativamente ecogénica. Não existia qualquer motilidade 

(íleo marcado), além de existir líquido abdominal livre hipoecogénico serosanguinolento (B), 

cuja avaliação permitiu concluir tratar-se de uma peritonite séptica, vendo-se também a 

reatividade do mesentério envolvente. Não foi possível encontrar uma torção, que seria um 

dos diagnósticos diferenciais. 

A Figura 68 (A) corresponde à radiografia abdominal do mesmo Springer Spaniel 

referido atrás. Nesta imagem consegue obter-se uma perspetiva de todo o abdómen, 

visualizando-se ansas intestinais extremamente distendidas (cujo diâmetro se consegue 

comparar com a altura do corpo vertebral) e observa-se uma imagem intestinal muito 

sugestiva de torção (não detetável na ecografia, em que se encontram apenas as 

complicações decorrentes da torção). Este animal já havia sido submetido previamente a 

uma enterectomia para remoção de um corpo estranho. A zona intestinal que sofreu torção 

corresponde à zona intervencionada nessa altura (daí a presença dos agrafos que se 

observam radiopacos na imagem (A)). A torção foi confirmada após laparotomia exploratória 

(B) tendo sido possível observar-se também estrangulamento pela raíz mesentérica. Este 

caso exemplifica a importância da complementaridade das diferentes modalidades 

imagiológicas. Na ecografia não foi possível identificar a torção em si, mas apenas sinais 

  

 
Figura 68 – Torção intestinal (radiografia e imagem cirúrgica). [QVSH] 
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indicativos da mesma, o que foi suficiente para definir este caso como uma emergência 

cirúrgica. 

3.2.9 Espessamento da parede 

 

Tal como no estômago, o espessamento intestinal é frequentemente encontrado em 

doença inflamatória ou neoplasia (Nyland et al., 2015).  

A distribuição, a simetria, a extensão do espessamento e o aspeto das camadas 

ajuda na diferenciação entre processos não malignos e neoplasias. Os processos difusos 

tendem a induzir um espessamento difuso, médio a moderado, com preservação das 

camadas na parede (Nyland et al., 2015). As lesões neoplásicas, necrose marcada ou 

processos fúngicos granulomatosos levam, normalmente, a um espessamento focal extenso 

ou lesões em massa com rotura ou perda das camadas intestinais (Frame, 2006). O linfoma 

é a exceção porque pode estar associado a lesões infiltrativas difusas ou lesões em massa. 

Em qualquer dos casos há perda ou alteração das camadas da parede, o que pode ajudar a 

distinguir um linfoma de uma outra condição não neoplásica (Nyland et al., 2015). 

A linfadenopatia é normalmente mais marcada com a neoplasia e a eventual 

existência de metástases noutros órgãos abdominais pode ajudar a confirmar o diagnóstico 

de neoplasia. Devem ser formulados diagnósticos diferenciais com base na anamnese, 

sinais clínicos e resultados laboratoriais, sendo necessárias citologias aspirativas ou 

biópsias ecoguiadas intestinais, de linfonodos e das lesões metastáticas para o diagnóstico 

definitivo (Nyland et al., 2015). A ecografia é útil na identificação de secções intestinais 

anómalas para obtenção de biópsias, que não são identificáveis através de endoscopia 

(Frame, 2006). 

3.2.9.1 Espessamento difuso 
 

O espessamento difuso da parede do intestino delgado é observado em vários tipos 

de enterite generalizada, nomeadamente bacteriana, vírica, linfoplasmocítica, eosinofílica ou 

urémica. A enterite produz, normalmente, um espessamento concêntrico difuso da parede 

intestinal. O grau de espessamento da parede pode não ser constante ao longo do intestino, 

podendo estar limitado a um único segmento intestinal (Nyland et al., 2015). Não há 

diferenças significativas na motilidade entre um intestino normal e um intestino com IBD 

(Gaschen e Rodriguez, 2011). 
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A ecografia permite a caracterização do grau de infiltração a partir do espessamento 

e aspeto da parede. O espessamento relativo das camadas pode variar, mas a espessura 

total da parede pode ser mantida (Gaschen e Rodriguez, 2011).  

Na maioria dos casos de enterite, as camadas na parede serão preservadas, 

podendo existir má definição das mesmas ou alterações na sua ecogenicidade (Nyland et 

al., 2015). Numa neoplasia infiltrativa difusa deve esperar-se perda das camadas. A 

linfadenopatia regional pode estar presente ou ausente em qualquer uma das situações 

(Frame, 2006). 

Penninck (2002) descreveu que, tal como na doença de Crohn em humanos, em que 

a mucosa e a submucosa são envolvidas inicialmente e que a muscular e a serosa são 

praticamente rudimentares, nos animais, também na IBD ocorre inicialmente envolvimento 

destas mesmas camadas, estando a demarcação entre a mucosa e submucosa indistinta e 

irregular. 

No gato pode ser difícil diferenciar ecograficamente IBD (Figura 69-A) de linfoma 

alimentar (Figura 69-B) (Frame, 2006). Segundo Zwingenberger et al. (2010), os gatos com 

espessamento da camada muscular têm uma probabilidade dezoito vezes maior de possuir 

linfoma que IBD. Quando a infiltração está confinada à mucosa e submucosa, o processo 

pode não se traduzir em alterações ecográficas. Em estádios mais avançados, a infiltração 

pode sofrer uma evolução centrífuga, atingindo a muscular. De acordo com o artigo 

publicado por Gieger (2011), os diferentes tipos histológicos de linfoma podem justificar as 

diferentes apresentações (Figuras 70 e 71), sendo que o linfoma linfocítico pode levar à 

apresentação confundível com o linfoma. Daniaux et al. (2014) também descreveu o 

espessamento da camada muscular igual ao dobro da espessura da camada mucosa, em 

gatos com IBD e com linfoma linfocítico. 

Os gatos com IBD podem apresentar afeção de outros órgãos, tendo sido 

estabelecida uma relação entre a IBD felina e a colangite/colangiohepatite supurativa. O 

termo “triadite” refere-se à conexão entre a IBD, a hepatite e a pancreatite no gato (Frame, 

2006).  

Diana et al. (2003) descreveram o espessamento da camada muscular em gatos, 

secundariamente a enterite crónica e a hipertrofia compensatória, proximalmente a corpo 

estranho ou a estenose provocada por linfoma. As restantes camadas permaneceram 

intactas. Na hiperplasia muscular idiopática observa-se ecograficamente o espessamento da 

camada muscular intestinal (Manczur e Vörös, 2000). 
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A Figura 69 (A) mostra várias ansas intestinais duma gata com história de diarreia. A 

69 (B) corresponde ao intestino duma gata com história de inaptência e letargia. O exame 

físico em ambas não mostrou alterações significativas. A radiografia realizada à gata da 

direita permitiu identificar uma massa no abdómen cranial. Em ambas as imagens, todas as 

camadas da parede são identificáveis e a espessura total da parede está dentro dos valores 

normais de referência, mas há uma desproporção das camadas, encontrando-se a camada 

muscular bastante espessada. Em (A), a mucosa é quase imperceptível. Neste animal foi 

realizada biópsia de espessura total em que se confirmou uma enterite linfoplasmocitária 

moderada, no duodeno, jejuno e íleo. Em (B) consegue delimitar-se melhor a mucosa. Ainda 

assim, a camada muscular é mais espessa, quando a mucosa deveria apresentar uma 

espessura igual ou superior à muscular, como descrito anteriormente. O linfonodo 

mesentérico encontrava-se aumentado de tamanho (>3 cm), o que traduzia a massa 

observada na radiografia. Nesta gata foram efetuadas citologias que permitiram diagnosticar 

um linfoma. Estes casos partilham características ecográficas e, no entanto, o diagnóstico 

não é o mesmo. Isto mostra que, tal como descrito na literatura, embora o espessamento 

difuso da parede gastrointestinal traduza na maioria dos casos um processo inflamatório, 

pode também tratar-se de um processo neoplásico, principalmente se for um linfoma e se se 

tratar de um gato. Assim, é sempre necessário ter em conta todas as alterações e obter um 

resultado citológico e/ou histopatológico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 – Espessamento difuso da camada muscular intestinal. [A – CHV; B - QVSH] 

Figura 70 – Espessamento difuso da camada muscular – Linfoma. [QVSH] 

A 

A B 

C 
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A Figura 70 mostra o jejuno e íleo dum gato de raça Doméstico de Pelo Curto de 9 

anos de idade com história de hiporexia, vómito, letargia e perda de peso. Durante o exame 

físico encontrava-se taquicárdico e palpavam-se várias massas abdominais. Após análise 

hematológica, identificou-se linfopenia, azotemia e hipercalcemia. Em (A) e (B) é possível 

ver ansas jejunais com uma espessura ligeiramente aumentada (0,55 cm), mas com a 

camada muscular bastante espessada. Apesar do espessamento difuso, uma ansa jejunal 

apresentava uma massa hipoecogénica com perda focal concêntrica das camadas. O íleo, 

em (C), apresenta um espessamento de 0,6 cm (espessura total) com 0,34 cm de espessura 

da camada muscular. As massas hipoecogénicas, multilobulares e com áreas 

hiperecogénicas de mineralização, que se observam nas imagens junto das ansas, 

correspondem aos linfonodos alterados e às massas abdominais que se palpavam. O 

estômago, o duodeno e o cólon não apresentavam alterações imagiológicas. Confirmou 

tratar-se de um linfoma após análise da citologia aspirativa. Este caso é mais um exemplo 

de que o linfoma não causa necessariamente perda das camadas e que pode gerar 

simultaneamente um espessamento difuso e focal, sendo importante avaliar todo o trato 

gastrointestinal, incluindo os linfonodos abdominais.  

 

  

A Figura 71 corresponde ao intestino, em secção longitudinal, de gatos de raça 

Europeu Comum, geriátricos, com história de perda de peso progressiva e inaptência. À 

palpação abdominal sentiam-se as ansas intestinais espessadas. No lúmen intestinal de 

ambos existe alimento e gás, mas a distensão é mais marcada em (A). Nesta imagem é 

impossível identificar as camadas da parede, encontrando-se homogeneamente espessada 

(>1 cm) e hipoecogénica, enquanto em (B) consegue identificar-se a mucosa e a 

submucosa, o que atribui o espessamento essencialmente à camada muscular, bastante 

hipoecogénica. Os gânglios no animal da esquerda também se encontravam aumentados e 

heterogéneos e o animal da direita apresentava derrame pleural linfomatosa. O diagnóstico 

citológico confirmou o linfoma em ambos, alimentar no primeiro caso, multicêntrico no 

A B 

Figura 71 – Espessamento difuso da parede intestinal e perda das camadas – Linfoma. [A – CHV; 

B- HVUTAD] 



75 
 

segundo. Estas imagens ecográficas são bastante diferentes do caso anterior de linfoma, o 

que mostra que este pode apresentar várias morfologias, sendo necessário, uma vez mais, 

uma confirmação citológica/histopatológica. 

 

No cão, segundo Penninck et al. (2003), a IBD (Figura 72) provoca um 

espessamento difuso das camadas intestinais em mais de 70% dos casos, mas isso 

acontece em apenas 2% das neoplasias (Figura 73), sendo que nos outros casos o 

espessamento é focal. O espessamento é maior em situações neoplásicas. Em 99% das 

neoplasias não existe manutenção das camadas mas em 20% das IBD pode também não 

existir. Os linfonodos costumam apresentar dimensões inferiores na IBD comparativamente 

aos quadros de neoplasia. 

A hipomotilidade intestinal pode ser evidente nos segmentos afetados. Outros órgãos 

abdominais, como o fígado e o baço, podem estar afetados no linfoma (Nyland et al., 2015).  

As alterações inflamatórias, independentemente da causa ou do grau (de acordo 

com o CIBDAI), podem, no entanto, não apresentar espessamento da parede intestinal. 

Além disso, as imagens ecográficas parecem não acompanhar a evolução clínica dos 

animais, ou seja, a melhoria nos sinais clínicos pode acontecer, mas a espessura da parede, 

a ecogenicidade da mucosa e a morfologia dos linfonodos pode permanecer estática 

(Gaschen et al., 2008). 

No estudo de Rudorf et al. (2005) também não foi encontrada uma associação 

positiva entre a espessura da parede intestinal e o diagnóstico histológico ou a resposta ao 

tratamento. Os autores defendem que a ecografia deve ser usada para descartar 

intussusceções e tumores localizados, mas que na investigação de IBD pode levar a falsos 

negativos. No estudo de Streit et al. (2014), mais de metade dos cães com diagnóstico 

histológico confirmado de IBD não apresentou alterações ecográficas. 

 

 
 

Figura 72 – Espessamento intestinal difuso – IBD. [QVSH] 

Na Figura 72 (A) observa-se um segmento duodenal em secção longitudinal dum cão 

de raça Rottweiler de 6 anos de idade com história de diarreia de intestino delgado com 

A B 
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nove meses de duração, letargia e inaptência. No exame físico possuía má qualidade do 

pelo. Este cão estava com neutrofilia e hipoalbuminemia de origem não renal. Na análise 

fecal também não foram observados parasitas. Na imagem observa-se a parede duodenal 

com uma espessura aumentada de 0,84 cm, mas com preservação das camadas. A camada 

mais evidente, hipoecogénica, que se observa é a mucosa. Os linfonodos não 

apresentavam alterações. Em (B) observa-se o duodeno dum cão de raça Weimaraner de 2 

anos de idade, com história de gastroenterite crónica cujo tratamento (alteração da dieta, 

antibiótico e desparasitação interna) melhorou a consistência das fezes, embora tenha 

continuado a perder peso. Na imagem ecográfica observa-se um espessamento duodenal 

não muito marcado (0,61 cm) com manutenção da estratificação camadas, mas a camada 

muscular está bastante espessada (0,37 cm), sendo possível comparar com a espessura da 

mucosa, bastante inferior. O tamanho dos linfonodos era normal, apesar da forma ser 

irregular. Ambas as biópsias foram endoscópicas e diagnosticou-se uma enterite 

linfoplasmocítica crónica difusa moderada. Como se pode constatar com estes casos, a IBD 

pode traduzir-se em diferentes padrões ecográficos também no cão. 

 

 

Figura 73 – Espessamento difuso da parede intestinal com ulceração – Linfoma. [QVSH] 

 

A imagem de cima mostra um segmento jejunal do Pastor Alemão referido na Figura 

43. Nesta imagem ecográfica a parede encontra-se ligeiramente espessada (0,5 cm) com 

delineamento irregular da mucosa. Existe uma zona côncava na mucosa, com diminuição da 

espessura (0,2 cm) e com pontos hiperecogénicos que correspondem a gás intramural, o 

que é consistente com ulceração. Não obstante, as camadas no geral são mantidas, o 

espessamento não é muito marcado e existe um padrão de espessamento intestinal difuso 

compatível com inflamação. Na endoscopia, a mucosa estava erodida e friável em toda a 

sua extensão, com zonas ulceradas. Contrariamente ao que seria de esperar foi 

diagnosticado um linfoma neste cão, a partir das biópsias endoscópicas. Comparando com 

as imagens anteriores é possível perceber que não se pode distinguir apenas com base na 
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ecografia, a IBD do linfoma, uma vez que neste caso o espessamento era inferior ao dos 

casos anteriores e e havia manutenção das camadas, além de não existir linfadenopatia. 

As alterações específicas da camada submucosa do intestino estão também 

descritas em certos casos, como na cistosomíase canina (Kvitko-White et al., 2011). Os 

mastocitomas também produzem espessamento muscular do intestino delgado no gato 

(Nyland et al., 2015) e embora tendam a ser focais, devem ser considerados como um 

diagnóstico diferencial (Gaschen e Rodriguez, 2011).  

Está descrita a metastização de tumores de mama na camada muscular jejunal, sob 

a forma de nódulos hipoecóicos bem definidos, e circunscritos, sem alteração da normal 

estratificação das camadas (Domínguez et al., 2014). 

Em casos mais graves de enterites com longa duração, poderá haver um 

espessamento maior da parede ou uma perda das camadas pelo edema ou fibrose 

(Penninck, 2008), podendo desenvolver-se uma enterite hemorrágica, necrosante e/ou 

supurativa (Nyland et al., 2015). 

Está também descrita a fibrose (confirmada histopatologicamente) da mucosa 

intestinal de gatos, que se traduz ecograficamente numa linha hiperecogénica paralela à 

submucosa. Os gatos em questão apresentavam sinais clínicos gastrointestinais, pelo que 

esta alteração pode indicar uma doença intestinal e deve ser investigada, uma vez que a 

imagem ecográfica não é específica (Penninck et al., 2010). 

O edema difuso causa espessamento da parede intestinal mas não é específico, 

podendo ocorrer também com hipoproteinemia, insuficiência cardíaca congestiva ou 

anomalias vasculares (Nyland et al., 2015). 

3.2.9.2 Espessamento focal ou lesões em massa 
 

Os processos neoplásicos tendem a desenvolver um espessamento maior da parede 

intestinal, comparativamente aos processos inflamatórios. A perda das camadas apresenta 

um forte valor preditivo positivo para as lesões neoplásicas (Penninck et al., 2003). A 

camada de origem, o tamanho da massa à apresentação e o padrão observado podem guiar 

o diagnóstico (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

Por vezes pode ser difícil dizer que uma massa de grandes dimensões está 

associada ao intestino, principalmente se é excêntrica ao lúmen. O gás adjacente à massa é 

sugestivo de envolvimento intestinal, podendo haver evidência de obstrução (Frame, 2006). 

O adenocarcinoma, o leiomiossarcoma e o linfoma são os tumores intestinais mais 

comuns no cão (Nyland et al ,2015). No gato há alguma discordância. Segundo Frame 
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(2006), o linfoma, o leiomiossarcoma e o mastocitoma predominam. Nyland et al. (2015), por 

outro lado, indicam que o linfoma e o adenocarcinoma são os mais comuns, embora o 

mastocitoma e o hemangiossarcoma também estejam descritos no intestino delgado, na 

junção ileocecocólica (Sharpe et al., 2000). Segundo Penninck (2009), os adenocarcinomas 

intestinais em gatos não são muito frequentemente encontrados na prática clínica.  

De acordo com Paoloni et al. (2002), o adenocarcinoma intestinal (Figura 74) está 

mais representado em Golden Retrievers e em machos. Os tumores primários são 

normalmente massas solitárias (Nyland et al., 2015), hipoecóicas e assimétricas (Frame, 

2006), mas estão descritas no gato massas simétricas e de ecogenicidade mista, 

circunferenciais, que podem crescer de forma centrífuga, expandindo-se, ou de de forma 

centrípeta, causando uma constrição anular, obstruindo o lúmen (Rivers et al., 1997). No 

estudo de Paoloni et al. (2002), todos os adenocarcinomas apresentavam um espessamento 

transmural com perda das camadas, pouco ecogénico, ao contrário do padrão em 

pseudocamadas descrito para o estômago. Na maioria dos casos existe acumulação de 

fluido proximalmente ao espessamento, associado a íleo localizado (Penninck, 2009). As 

metástases são mais comuns nos linfonodos e fígado (Rivers et al., 1997), podendo ocorrer 

no baço e mesentério (Paoloni, 2002). A carcinomatose está, no entanto, também associada 

a linfoma e traduz-se por focos hipoecóicos disseminados pelo peritoneu visceral e parietal 

(Monteiro e O’Brien, 2004). Segundo Penninck (2009), o tumor tende a ser menos extenso 

no carcinoma do que no linfoma e o íleo é mais comum no carcinoma. 

Os pólipos adenomatosos estão descritos no duodeno dos gatos, mas não estão 

documentados ecograficamente (MacDonald et al., 1993).  

 

A Figura 74 pertence a uma gata de raça Burmese de 17 anos de idade com história 

de perda de peso há 3 meses, vómito e diarreia intermitentes e uma massa palpável no 

  
Figura 74 - Espessamento focal da parede com perda das camadas – Adenocarcinoma. [QVSH] 

A B 
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abdómen cranial, a aumentar de dimensão. No exame físico palpava-se a massa no 

abdómen cranial. A análise hematológica indicou uma anemia. Na ecografia constatou-se 

que a massa abdominal estava associada ao intestino delgado. Em (A) é possível visualizar 

uma massa junto da junção ileocecocólica. As camadas do íleo encontram-se normais em 

espessura e ecogenicidade e o lúmen contém algum muco. Em (B) vê-se que a massa é 

bastante irregular e heterogénea, hipoecogénica à periferia e mais ecogénica no centro, com 

zonas de mineralização. A massa tinha cerca de 4x2 cm e estava a invadir o lúmen 

intestinal, sendo impossível distinguir quaisquer camadas a esse nível. Existia outra lesão 

abdominal cranial mineralizada, possivelmente mesentérica, a avaliar pela reatividade. 

Partes do duodeno junto à massa apresentavam espessamento da camada muscular. Após 

ressecção cirúrgica e análise histopatológica diagnosticou-se um adenocarcinoma. De notar 

a ausência do padrão em pseudocamadas descrito nos adenocarcinomas gástricos. 

Os leiomiossarcomas (Figura 75) têm vindo a ser descritos como massas excêntricas 

(Kealy et al., 2011), de dimensões superiores a 3 cm, murais, com origem na camada 

muscular (Gaschen e Rodriguez, 2011), sólidas, que contêm cavidades hipoecogénicas ou 

anecogénicas que refletem áreas de necrose, por falta do suprimento sanguíneo (Nyland et. 

al, 2015). O leiomiossarcoma é mais frequentemente observado no jejuno e ceco, sendo 

que as metástases envolvem o fígado e os linfonodos mesentéricos (Frame, 2006). É 

incomum os leiomiossarcomas invadirem o lúmen. Uma vez que são massas de grandes 

dimensões com crescimento exofítico torna-se difícil perceber a sua origem (Penninck, 

2008). A presença de gás dentro ou adjacente à massa ajuda a associá-la ao trato 

gastrointestinal (Myers e Penninck, 1994). No gato pode surgir como uma lesão assimétrica 

transmural de ecogenicidade mista (Rivers et al., 1997).  

Os tumores benignos, como os leiomiomas, podem ser um acaso ecográfico 

(Gaschen e Rodriguez, 2011). Os leiomiomas são mais frequentemente encontrados no 

estômago de cães mais velhos, mas os que surgem no intestino são normalmente pequenos 

(<3 cm) e apresentam contornos suaves. Está, contudo, descrito um caso de leiomioma 

jejunal com 10x17 cm (Penninck, 1998). A ecogenicidade é normalmente heterogénea com 

áreas únicas ou múltiplas hipo ou anecogénicas associadas a tumores maiores (Nyland et 

al., 2015). Há um caso descrito de hemangioma no íleo de um cão, que surgiu como uma 

massa com estruturas cavitárias, bem definidas no interior (Aita et al, 2010). 



80 
 

  
Figura 75 – Espessamento focal com perda das camadas – Leiomiossarcoma. [QVSH] 

As imagens anteriores pertencem a um Golden Retriever de 10 anos de idade 

referenciado para investigação e tratamento duma massa abdominal, com sinais clínicos 

gastrointestinais que podiam estar ou não relacionados com a massa. Este cão não 

mostrava desconforto à palpação da massa. Na ecografia foi difícil associar a massa ao 

trato gastrointestinal por ser de grandes dimensões (> 10 cm), tendo de se avaliar segundo 

vários planos de imagem (A – lado esquerdo; B – lado direito). A massa foi encontrada no 

abdómen ventral, e era, como se pode ver na imagem, heterogénea em textura e 

ecogenicidade, com um centro anecogénico necrótico envolvido por uma cápsula mais 

ecogénica com áreas mais finas e outras mais espessas. Do lado direito, encontrava-se  

aderida ao intestino delgado (jejuno) e independente 

do fígado e baço, que aparentemente estavam 

normais, sem evidências metástases. Uma das 

limitações da ecografia é não ser possível visualizar a 

massa na íntegra. Este é outro caso que mostra a 

importância da complementaridade dos meios de 

diagnóstico imagiológico, podendo ver-se a massa na 

imagem radiográfica à esquerda. As imagens 

ecográficas são altamente sugestivas de 

leiomiossarcoma, de acordo com o descrito na 

literatura. O diagnóstico histopatológico permitiu 

confirmar o sarcoma de tecidos moles. 

A maioria dos linfomas (Figuras 76 e 77) envolve um grande segmento intestinal, 

sendo necessário considerar a IBD e a enterocolite granulomatosa como diagnósticos 

 

Figura 75 (Radiografia). [QVSH] 
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diferenciais (Frame, 2006). No estudo de Penninck et al. (2003), 89% dos tumores com mais 

de 10 cm eram linfoma. Nos animais em que se manifesta a forma localizada ou 

segmentada da doença, devem também considerar-se como diagnósticos diferenciais os 

adenocarcinomas, mastocitomas ou lesões inflamatórias localizadas graves (Frame, 2006). 

Esta forma é mais comum nos linfomas linfoblásticos (de células grandes) (Gieger, 2011). 

No gato, o linfoma intestinal pode apresentar vários padrões ecográficos e todos, 

exceto a infiltração difusa da mucosa, são transmurais. Ecograficamente, o mais comum 

inclui o espessamento focal com hipoecogenicidade, perda das camadas e hipomotilidade 

(Penninck, 1994). Pode, ainda, causar ecogenicidade mista, embora este tipo de infiltração 

seja mais comum na IBD do que em neoplasia (Frame, 2006). Geralmente leva a 

espessamento (simétrico ou assimétrico) transmural e circunferencial do intestino. O 

infiltrado na parede pode ser único, difuso ou multifocal (Gaschen e Rodriguez, 2011).  

No intestino delgado, o espessamento simétrico origina em secção transversa uma 

lesão em forma de alvo (Frame, 2006). Outros padrões de infiltração tais como “transmural-

bulky” (afeção circunferencial da parede intestinal, porém irregular), transmural segmentado, 

transmural nodular ou com afeção apenas da camada mucosa, são menos frequentes 

(Penninck et al., 1994). No gato, o linfoma, IBD, mastocitoma, tumores de origem muscular e 

adenocarcinoma com crescimento expansível têm aspeto ecográfico semelhante. (Rivers et 

al., 1997). 

 

A Figura 76 mostra imagens ecográficas abdominais dum gato Doméstico de Pelo 

Curto de 4 anos de idade com história de poliúria, polidípsia e anorexia intermitente. À 

 

 
 

 

Figura 76 – Espessamento focal da camada muscular e linfadenopatia – Linfoma. [QVSH] 
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palpação abdominal o rim esquerdo estava aumentado de dimensões e palpava-se uma 

massa abdominal. Além de linfopénico, estava azotémico. Durante a investigação ecográfica 

foi confirmada a lesão renal, mas encontrou-se também a massa que se vê em (A), em 

secção longitudinal e (C), em secção transversa, com origem na camada muscular do 

intestino delgado. O lúmen intestinal encontra-se preenchido de gás. Com a sonda linear 

conseguem identificar-se as camadas mucosa e submucosa, que se encontram normais. A 

massa é hipoecóica e mede 7 cm de comprimento. Os linfonodos (B) apresentavam-se 

aumentados de dimensão (3,7 cm), hipoecóicos, irregulares e vasculares, tal como a massa, 

e havia uma pequena quantidade de líquido abdominal livre. A junção ileocecocólica não foi 

encontrada. A citologia aspirativa permitiu confirmar tratar-se de um linfoma intestinal e 

renal. Este caso mostra mais uma apresentação ecográfica do linfoma. 

 

 

Figura 77 – Espessamento focal com perda das camadas – Linfoma alimentar. [A – CHV; B - QVSH] 

 

Na Figura 77 (A), observa-se uma outra forma de linfoma num gato Europeu Comum 

geriátrico. Este gato estava inaptente há alguns dias e no dia da consulta apresentou 

disquesia e letargia. No exame físico foi difícil perceber se o animal estava desconfortável 

porque o seu temperamento era agressivo. Na radiografia abdominal existia uma área com 

indefinição dos tecidos moles, pelo que se realizou a ecografia. É de notar o espessamento 

marcado da parede intestinal (1 cm), estando a parede homogeneamente hipoecóica e as 

camadas indistinguíveis. O gás no lúmen ajuda a associar a massa ao trato intestinal. 

Noutras zonas o lúmen estava distendido com fluido. Foi efetuada uma citologia aspirativa 

que permitiu confirmar um linfoma. 77 (B) corresponde a uma massa no abdómen médio 

duma cadela de raça Staffordshire Bull Terrier com história de vómito, letargia, hiporexia, 

com um desenvolvimento agudo de ascite e ortopneia. À palpação abdominal mostrava 

desconforto abdominal e palpava-se uma massa. Na imagem pode visualizar-se um 

espessamento focal, muito marcado (> 2 cm) e hipoecogénico da parede jejunal, com perda 

A 
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das camadas. Existia também linfadenomegalia. Os diagnósticos diferenciais incluíam além 

do linfoma, adenocarcinoma, GIST e leiomiosarcoma. O diagnóstico definitivo post mortem 

obtido foi de linfoma. 

 

No cão, está descrito o linfoma intestinal como parte de um linfoma multicêntrico 

(Yam et al., 2002). Os cães com linfoma diagnosticado por histopatologia (incluindo 

imunohistoquímica) ou citologia podem não apresentar quaisquer alterações ecográficas. 

Quando apresentam anomalias, a espessura da parede intestinal e a persistência ou não 

das camadas é altamente variável pelo que se pode afirmar que não existe um padrão 

ecográfico. As caraterísticas ecográficas não são específicas, devendo manter-se o linfoma 

como diagnóstico diferencial ainda que o trato gastrointestinal esteja ecograficamente 

normal (Frances et al., 2013. 

As lesões podem ser detetáveis ecograficamente noutros órgãos, nomeadamente 

fígado, rim, pâncreas e olho, podendo ainda ser observada derrame peritoneal em alguns 

dos casos. A presença de alterações difusas a nível hepático ou renal apontam para 

linfoma. A ecografia pode ser útil na monitorização da evolução deste tipo de neoplasias, em 

quimioterapia (Frame, 2006).  

 Laurenson et al. (2011) descreveram os mastocitomas em gatos (Figura 78) como 

um espessamento focal hipoecóico da parede intestinal (duodeno, jejuno, junção 

ileocecocólica e cólon), não circunferencial ou circunferencial assimétrico, excêntrico. As 

camadas muscular e submucosa foram as inicialmente afetadas e nenhum gato apresentou 

perda da estratificação da parede intestinal.  

No cão, o aspeto ecográfico dos mastocitomas intestinais ainda não está 

suficientemente descrito. Um case report de mastocitoma num boxer adulto descreve duas 

massas, uma no duodeno e outra no jejuno, de ecogenicidade mista (Baldi et al., 2006). 

Noutro estudo retrospetivo foram encontrados mastocitomas viscerais com envolvimento do 

duodeno, jejuno, íleo e cólon, como tumores sólidos, com evidências de que os cães 

machos de raça miniatura seriam mais predispostos (Takahashi et al., 2000). Neste estudo, 

não existem detalhes ecográficos desta lesão. No estudo de Sato e Solano (2004), relativo a 

mastocitose abdominal em cães e gatos, os cães com mastocitoma abdominal (hepático 

e/ou esplénico) apresentavam um ligeiro espessamento da parede gástrica ou duodenal 

com preservação das camadas, mas sem infiltrados de mastócitos. Por outro lado, os gatos 

tinham massas confirmadas citológica e/ou histopatologicamente, na junção ileocecocólica, 

hipoecóicas, excêntricas, com perda completa da estrutura da parede. 
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Figura 78 – Espessamento focal da camada muscular da parede do íleo – Mastocitoma. [QVSH] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 78 mostra um segmento ilíaco duma gata de 13 anos de idade com história 

de vómito há duas semanas. Já tinha sido diagnosticado um mastocitoma na axila esquerda 

desta gata, com pápulas, nódulos e lesões ulcerativas distribuídos difusamente pela pele. À 

palpação abdominal, as ansas intestinais pareciam espessadas. Foram encontrados 

mastócitos na circulação sanguínea. No sentido de se investigar uma possível mastocitose 

generalizada foi efetuada a ecografia abdominal. Em 78 (A) observa-se uma ansa jejunal 

ligeiramente espessada com alteração do aspeto das camadas e evidência de alguma 

mineralização da mucosa. O íleo (C), não apresentava aumento da espessura total, embora 

seja evidente a desproporção entre a dimensão das camadas muscular e a mucosa. Não 

existia motilidade, os linfonodos (B) encontravam-se aumentados de tamanho (7 mm) e o 

baço estava hipoecogénico. Considerou-se existir infiltração intestinal pela disseminação 

neoplásica, dada a mastocitose sistémica. Este é um exemplo de que o espessamento da 

camada muscular pode ser indicativo de mastocitoma, além de linfoma e IBD. 

 

Embora rara, a forma focal de IBD está descrita ecograficamente (Jeon et al., 2014). 

As massas intestinais podem estar associadas a piogranulomas (secundários a 

corpos estranhos), hematomas, a fibroplasia esclerosante eosinofílica felina, histoplasmose, 

enterite crónica granulomatosa (pitiose) ou ganglioneuromatose (Nyland et al., 2015). Em 

quatro cães com obstrução jejunal foram descritos piogranulomas intramurais jejunais, cuja 

imagem foi descrita como uma massa hipoecóica e ansas intestinais hipercinéticas 

distendidas com fluido (Papazoglou et al., 2010). A existência de um abcesso leva a uma 

massa pouco ecogénica, mal delimitada, que contem gás, junto do segmento afetado, 

estando associada a linfadenopatia (Penninck, 2009).  

Num estudo retrospetivo foi avaliado o local de enterotomia e enterectomia em cães 

e, na maioria dos animais, existia um espessamento da parede, com perda das camadas no 

local da sutura até meses após a cirurgia (Matthews et al., 2008). 

A 

B 

C 
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Mavropoulou et al., (2010) descreveu o primeiro caso de histoplasmose disseminada 

na Europa. Na imagem ecográfica observava-se o espessamento da camada muscular 

intestinal, envolvimento dos linfonodos e líquido abdominal livre. Havia duas zonas afetadas, 

jejuno e íleo, sendo as camadas indistintas.  

3.2.10 Estriamento hiperecogénico da mucosa 
 

O estriamento da mucosa intestinal caracteriza-se pela presença de estrias 

hiperecogénicas na mucosa, perpendiculares ao lúmen intestinal, que podem ser vistas em 

enteropatia com perda de proteína e linfangiectasia (Figuras 79 e 80) (Penninck e d’Anjou, 

2015). A linfangiectasia pode ser congénita ou secundária a doença intestinal, como IBD ou 

neoplasia (Gaschen e Rodriguez, 2011). Os lípidos, detritos celulares, proteína, tecido 

conjuntivo, gás, minerais e muco são as potenciais substâncias causadores da reflexão dos 

ultrassons, que se traduzem pela presença das estriações. O intestino apresenta 

normalmente algum grau de distensão, com fluido e gás, e pode apresentar íleo funcional 

(Gaschen e Rodriguez, 2011).  

 No estudo de Sutherland-Smith et al., (2007), 96% dos cães com estrias 

hiperecogénicas na mucosa apresentavam linfangiectasia, confirmada histopatologicamente. 

O espessamento da parede era ligeiro e as camadas mantiveram-se intactas. No estudo de 

Kull, et al. (2001) metade dos cães apresentavam espessamento da parede, com destruição 

das camadas, e derrame abdominal. Está descrito um caso de linfangiectasia como uma 

massa focal, circunferencial e irregular, com 10 cm de comprimento e perda completa das 

camadas, sem linfadenopatia e sem quaisquer evidências de doença metastática. Após 

ressecção cirúrgica confirmou-se histopatologicamente tratar-se de um processo de 

linfangiectasia com enterite local, sem qualquer carácter neoplásico (Louvet e Denis, 2004).  

Outrs alterações menos comuns incluem hipermotilidade e pregueamento do 

intestino delgado (Nyland et al., 2015). Os linfonodos podem surgir arredondados, 

heterogéneos ou anelares, o que pode ser indicativo quer de inflamação quer de neoplasia, 

embora neste último caso seja mais comum o aumento de tamanho, o aspeto globoso e a 

hipoecogenicidade (Gaschen e Rodriguez, 2011). O pontilhado hiperecogénico também está 

reportado em casos de infeção parvovírica, possivelmente pela presença de muco, detritos 

celulares e acumulação proteica (Stander et al., 2010a). 
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A Figura 79 representa o intestino delgado dum cão de raça Barbado da Terceira 

com 6 anos de idade e história de diarreia, perda de peso progressiva, hiporexia e 

prostração. No exame físico evidenciava má condição corporal e edema periférico. Este cão 

apresentava leucocitose por neutrofilia, panhipoproteinemia, elevação e diminuição da 

concentração sérica de ácido fólico e cobalamina, respetivamente. Este quadro sugere uma 

doença intestinal. Nas imagens ecográficas observam-se segmentos jejunais com estrias 

hiperecogénicas na camada mucosa (sugestivas de linfangiectasia), havendo manutenção 

das camadas. O mesentério adjacente encontra-se hiperecogénico, o que indica alguma 

reatividade, provavelmente por inflamação. De notar a presença duma grande quantidade 

de líquido abdominal livre, anecogénico (transudado puro). A presença de líquido abdominal 

livre pode ser vantajosa para avaliar estruturas pelo contraste que confere. Por outro lado, 

quantidades excessivas de fluido devem ser drenadas porque o abdómen distendido não 

permite uma aproximação suficiente da sonda aos órgãos ou estruturas de interesse. Foram 

efetuadas biópsias endoscópicas neste cão, cujo resultado permitiu confirmar uma gastrite 

crónica linfoplasmocítica, que justifica a perda de proteína. 

 

 

Figura 80 – Estrias hiperecogénicas na mucosa – Linfangiectasia. [QVSH] 

  
 

Figura 79 - Estrias hiperecogénicas na mucosa – Linfangiectasia. [HVUTAD] 
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A Figura 80 é representativa do intestino dum Galgo de 8 anos de idade. Este animal 

encontrava-se caquético, com história de diarreia crónica e perda de peso progressiva. No 

exame físico este cão apresentava uma má condição corporal e edema subcutâneo, além 

dum abdómen pendular. As alterações clínicas eram consistentes com doença inflamatória 

intestinal. Nestas imagens observam-se ansas jejunais ligeiramente espessadas (0,6 cm) 

com preservação das camadas e estriações hiperecóicas perpendiculares ao lúmen na 

mucosa, em ambas as secções longitudinal e transversa. O duodeno também apresentava 

estriações e o cólon estava espessado. Os linfonodos mesentéricos estavam aumentados 

de dimensão. O líquido abdominal livre era transudado modificado, predominantemente 

linfocítico. Com a ecografia foi possível identificar o jejuno como a área mais afetada, o que 

é inacessível à avaliação endoscópica. A laparotomia exploratória estava desaconselhada 

pelo grande risco de deiscência de sutura, mas a CAAF não permitiu um diagnóstico. As 

biópsias de duodeno, íleo e cólon mostraram alterações compatíveis com natureza 

inflamatória, linfoplasmocitária e linfangiectasia média a moderada, sem qualquer evidência 

de linfoma. 

 

A administração oral de óleo de milho, prévia à ecografia, potencia a visualização 

das lesões compatíveis com linfangiectasia nos casos equívocos (Pollard et al., 2013). 

3.2.11 Ulceração e perfuração 

 

Em cães, os sinais clínicos de ulceração (Figura 81) incluem hematemese, melena e 

anemia. A ulceração está normalmente associada a distúrbios metabólicos, gastrite 

linfoplasmocitária (Penninck et al., 1997) e massas grandes de crescimento rápido, em que 

o tumor cresce além do seu suprimento vascular (Gaschen e Rodriguez, 2011). Está 

também descrita em associação a adenocarcinomas, leiomiossarcomas, síndrome de 

Zollinger-Ellison, terapia anti-inflamatória de longa duração (Penninck, 1997) e em menor 

grau, uremia crónica (Gaschen e Rodriguez, 2011). Pode ainda associar-se a mastocitomas, 

noutro local do corpo (subcutâneos), pela ação da histamina libertada (Nyland et al., 2015). 

Para melhor visualização da úlcera, pode administrar-se água e posicionar o animal de 

modo a que a água migre para a zona de ulceração (Pennick et al., 1997).  

As úlceras são semelhantes às encontradas no estômago, com espessamento focal 

e perda das camadas, podendo ser detetada na superfície mucosa uma cratera irregular 

evidenciada por focos hiperecóicos de gás aprisionado na superfície inflamada e nos tecidos 

inflamados envolventes (Pennick et al., 1997). 
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A figura acima diz respeito ao intestino do mesmo Jack Russel Terrier referido na 

ulceração gástrica (Figura 49 B). Durante a hospitalização este animal desenvolveu diarreia 

hemorrágica, melena e hematoquezia. Na ecografia observaram-se múltiplas áreas de 

ulceração duodenal e jejunal, compatíveis com enterite ulcerativa. Em (A) observa-se o ar, 

hiperecogénico, retido na mucosa, a qual nas áreas não ulceradas se encontra normal em 

ecotextura e em espessura, assim como as restantes camadas. Em (B), a mucosa está mais 

ecogénica e existe uma zona em que parte da mucosa foi perdida e existe distensão 

intestinal com fluido e algum muco. O mesentério apresentava-se reativo. Após a 

administração de antissecretores e a interrupção do anti-inflamatório (firocoxib) houve uma 

melhoria dos sinais clínicos, bem como da imagem ecográfica. 

 

Na enterite parvovírica é comum a erosão e ulceração da mucosa, mas não 

associadas a espessamento. Pelo contrário, como existe necrose do epitélio, atrofia vilosa e 

colapso da lâmina própria, a mucosa encontra-se normalmente mais fina. Embora não 

permitam estabelecer o diagnóstico, as alterações ecográficas nos cachorros com 

confirmação da infeção, correlacionam-se com a condição clínica do animal (Stander et al., 

2010b). 

No estudo de Liptak et al. (2002), apenas três dos sete gatos que foram avaliados 

ecograficamente partilhavam as mesmas características ecográficas descritas para as 

úlceras no cão. Conjuntamente com os casos descritos em estudos prévios, concluiu-se que 

as úlceras no gato podem ser secundárias a uremia, traumatismo, neoplasia (gastrinoma, 

carcinoma, linfoma), stresse, ou fármacos. Os animais apresentam-se normalmente em 

estado crítico e anémicos, mas o prognóstico para causas não neoplásicas com maneio 

adequado é favorável. 

As perfurações são as lesões que mais passam despercebidas à ecografia (Pastore 

et al., 2007). Úlceras, neoplasia, traumatismo, intussusceção e volvo constam das causas 

mais comuns de perfuração do trato intestinal. Massas granulomatosas ou neoplásicas 

podem necrosar e levar a perfuração. Os corpos estranhos também podem perfurar o 

  

Figura 81 – Ulceração intestinal. [QVSH] 

A B 
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intestino diretamente ou por indução de necrose. A ecografia pode ser usada para identificar 

o local de perfuração e elucidar sobre a causa (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

No caso de suspeita de perfuração intestinal, peritonite, ascite ou derrame 

neoplásica deve avançar-se para a abordagem de emergência. Por exemplo, um animal que 

se apresente com sinais de abdómen agudo, vómito ou hipotensão sem razão aparente 

deve ser investigado ecograficamente para pesquisar a eventual existência de peritonite 

séptica, decorrente de perfuração gastrointestinal e, se necessário, proceder à 

abdominocentese. Quando no período pós cirúrgico o estado clínico do animal deteriora, 

deve procurar-se deiscência cirúrgica, peritonite séptica ou íleo (Boysen e Gambino, 2014).  

A parede afetada encontra-se hipoecóica com perda local das camadas (Boysen et 

al. 2003) e existe reatividade mesentérica pela esteatite e peritonite associadas, podendo-se 

seguir um trajeto hiperecogénico a atravessar a parede intestinal (Penninck e d’Anjou, 

2015). É expectável encontrar gás peritoneal livre, que se traduz numa pequena interface 

hiperecogénica com reverberação acústica associada, na porção mais elevada do abdómen, 

dependendo do decúbito (Penninck, 2008), dilatação intestinal com fluido, espessamento da 

parede, pregueamento intestinal e hipomotilidade (Boysen et al., 2003). A quantidade de 

líquido livre abdominal é variável, dependendo do tamanho e duração da perfuração. Os 

linfonodos regionais podem estar aumentados (Gaschen e Rodriguez, 2011).  

3.3 Alterações do intestino grosso 

 

Existem semelhanças entre as doenças do intestino grosso e delgado, embora seja 

mais difícil avaliar o cólon ecograficamente devido à presença do gás e fezes, cujos 

artefactos criados mascaram alterações ecográficas ou mimetizam a presença duma massa 

(Frame, 2006). Além disso, a porção terminal do cólon e reto não se consegue observar pela 

presença da pélvis. Em vez da ecografia, recorre-se normalmente à radiografia, a estudos 

radiográficos contrastados e à endoscopia (Nyland et al., 2015). A tomografia computorizada 

e a ressonância magnética são métodos alternativos de diagnóstico de processos no cólon e 

tecidos envolventes, particularmente se as lesões se encontram na região pélvica ou se é 

necessária radioterapia (Gaschen e Rodriguez, 2011). Se existir uma estenose do cólon 

devido a cicatriz ou neoplasia, pode não ser possível avaliar o cólon proximal com estudos 

contrastados ou endoscopia (Venco, 2005). Não obstante, o ceco e o cólon devem ser 

sempre avaliados como parte dum exame ecográfico completo (Nyland et al., 2015). 
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3.3.1 Intussusceção 
 

As intussusceções são fáceis de identificar apesar das limitações impostas pelo gás 

e pelas fezes (Nyland et al., 2015).  

As intussusceções são semelhantes às de intestino delgado e a parede parece 

apresentar múltiplas camadas na região do cólon ascendente ou transverso em ambas as 

vistas longitudinal e transversa (Gaschen e Rodriguez, 2011). Na vista transversa observam-

se múltiplos anéis concêntricos e na vista longitudinal observa-se uma estrutura tubular com 

múltiplas camadas paralelas. Dependendo do grau de obstrução, existe uma quantidade 

variável de fluido proximalmente à intussusceção (Nyland et al., 2015). É mais comum 

ocorrerem na junção ileocecocólica e podem ser ileocólicas, cecocólicas (inversão cecal), 

ileocecais e colocólicas (Gaschen e Rodriguez, 2011). Uma intussusceção ileocólica é 

encontrada no cólon ascendente e transverso, podendo estender-se distalmente até ao 

cólon descendente. Uma intussusceção cecocólica é curta e localizada na região do ceco e 

cólon ascendente proximal. Uma intussusceção colocólica envolve unicamente o cólon 

(Nyland et al., 2015). 

3.3.2 Espessamento da parede 
 

O espessamento da parede do cólon pode ser provocado por um processo infecioso, 

inflamatório, neoplásico ou pela presença de edema e isquemia (Nyland et al., 2015). 

Alterações ecográficas como espessamento da parede do ceco e cólon normalmente 

não são específicos, mas a combinação destas com a informação clínica podem sugerir 

diagnósticos diferenciais. As citologias aspirativas ou biópsias ecoguiadas do cólon e 

linfonodos regionais ajudam a determinar o diagnóstico definitivo (Nyland et al., 2015). 

3.3.2.1 Espessamento difuso 
 

A literatura descreve processos infeciosos, parasitários, ulcerativos, granulomatosos 

e linfo-plasmo-eosinofílicos a envolver o ceco e cólon, apesar de existirem poucos casos 

detalhados das características ecográficas das doenças inflamatórias. A inflamação leva 

normalmente a um espessamento moderado difuso da parede, à semelhança do que 

acontece no intestino delgado. As camadas são normalmente preservadas, mas podem 

estar alteradas ou destruídas em alguns dos casos mais graves. A neoplasia também pode 

levar ao espessamento difuso e simétrico da parede intestinal do ceco e cólon. O linfoma é a 
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neoplasia mais provável de causar esta alteração (Nyland et al., 2015), embora no gato, o 

linfoma alimentar felino além da junção ileocecocólica seja incomum (Frame, 2006). 

A colite por infiltração linfoplasmocítica não mostra alterações radiográficas ou 

ecográficas, sendo a colonoscopia o método diagnóstico de eleição quando existe a 

suspeita (Gaschen e Rodriguez, 2011). A ecografia endoscópica de elevada frequência é a 

melhor forma de avaliar as camadas da parede, porque estas são mais difíceis de identificar 

que as do intestino delgado (Nyland et al., 2015). 

As doenças graves ou crónicas podem resultar em espessamento difuso moderado 

da parede. O lúmen do cólon pode também estar preenchido de líquido. A ecografia é 

importante quando existe hematoquezia, pois permite descartar neoplasias. Nas colites 

ulcerativas pode ocorrer um espessamento difuso marcado da parede do cólon, tal como em 

infeções fúngicas e processos neoplásicos como o linfoma (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

As lesões micronodulares na submucosa colónica representam folículos linfóides 

intraparietais e podem ser indicadoras de inflamação colónica, estando normalmente 

associadas a outras anomalias ecográficas (Citi et al., 2013). 

 

Na Figura 82 é possível observar em secção longitudinal (A) e transversa (B) o cólon 

duma cadela de raça Staffordshire Bull Terrier de 5 meses de idade que deu entrada com 

história de diarreia de intestino grosso havia dez semanas, ou seja, aumento da frequência e 

diminuição do volume de defecação, tenesmo, muco e hematoquezia, com resposta à 

antibioterapia mas recorrência após o fim de cada antibiótico. No exame físico, apesar do 

peso ser inferior ao normal, não havia outras alterações. Estava ligeiramente anémica, o que 

reflete a perda de sangue intestinal. Na imagem observa-se o cólon praticamente colapsado, 

apenas com algum muco hiperecogénico no lúmen, com espessamento difuso (0,58 cm) e 

preservação das camadas da parede. É incomum as camadas serem tão visíveis. 

Apresentava também linfadenomegalia e líquido abdominal livre. Esta imagem vai de 

encontro ao diagnóstico de colite. Não se encontraram parasitas nas fezes e o resultado de 

anticorpos séricos contra Giardia sp foi negativo. A cultura fecal permitiu diagnosticar uma 

colite de origem infeciosa (salmonelose). 

  

Figura 82 – Espessamento difuso da parede do cólon – Colite. [QVSH] 

A B 
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Figura 83 – Espessamento difuso da parede do 

cólon – Hipersensibilidade alimentar. [QVSH] 

 

A figura à esquerda pertence a uma 

cadela Sharpei de 3 anos de idade com 

história de diarreia crónica (fezes pastosas 

a líquidas) há um ano. Mostrava também 

sintomatologia dermatológica. Na imagem 

observa-se o cólon em secção transversa, 

dilatado com gás a causar reverberação e 

sombreamento acústico. Observa-se um 

espessamento difuso da parede do cólon e 

as camadas não se conseguem identificar, 

encontrando-se a parede maioritariamente hipoecogénica. O restante trato gastrointestinal 

encontrava-se igualmente afetado. Os resultados da análise de fezes foram negativos para 

parasitas e agentes infecciosos e não houve resposta a esteroides, desparasitante e 

antibiótico. Houve uma melhoria com uma dieta estritamente à base de peixe, pelo que se 

tratava de uma gastroenterite responsiva à dieta. 

3.3.2.2 Espessamento focal 
 

O espessamento excêntrico da parede ou o espessamento associado a massas 

focais indica normalmente um processo neoplásico (Nyland et al., 2015). A infiltração local 

do cólon pode ser reconhecível ecograficamente se as lesões forem suficientemente 

grandes. No entanto, estas nem sempre são evidentes (Gaschen e Rodriguez, 2011).  

As camadas tornam-se, por norma, indistinguíveis, sendo o aspeto semelhante ao do 

intestino delgado (Nyland et al., 2015). Ecograficamente, os infiltrados focais ou as massas 

intramurais da parede do cólon podem ser detetadas com sondas de elevada frequência 

(Gaschen e Rodriguez, 2011). 

No estudo de Slawienski et al. (1997), a neoplasia encontrada com mais frequência 

no cólon dos gatos foi o adenocarcinoma, seguindo-se o linfoma e o mastocitoma. O 

carcinoma e o linfoma são encontrados com frequência no ceco e cólon em cães (Frame, 

2006).  

Os carcinomas causam normalmente um espessamento anular com obstrução do 

cólon (Frame, 2006).  
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Figura 84 – Espessamento focal do cólon com perda das camadas – Adenocarcinoma. [QVSH] 

 
As imagens em cima pertencem a um gato Doméstico de Pelo Curto de 14 anos de 

idade com história de dois meses de inaptência, perda de peso e fezes moles. À palpação 

abdominal sentia-se uma massa firme, móvel, não dolorosa, caudoventral aos rins. Na 

radiografia abdominal visualizou-se uma opacidade de tecidos moles anormal no abdómen 

caudal, a empurrar cranialmente as ansas intestinais. Na imagem ecográfica observa-se 

uma massa grande (A) (> 4 cm), heterogénea, concêntrica, relacionada com o cólon (C) com 

algum gás no lúmen e múltiplas cavitações (B), anecogénicas, não havendo sinais de 

obstrução e não sendo possível distinguir camadas a esse nível. A citologia continha uma 

amostra bastante celular, maioritariamente neutrofílica, séptica e com grandes quantidades 

de muco. Os linfonodos encontravam-se proeminentes mas normoecogénicos. Os 

diagnósticos diferenciais neste caso são adenocarcinoma, linfoma e leiomiosarcoma. A 

amostra citológica não permitiu o diagnóstico, mas após ressecção cirúrgica foi confirmado 

histologicamente um adenocarcinoma. Este caso mostra que o adenocarcinoma no cólon, 

contrariamente ao que acontece no estômago com o padrão em pseudocamadas, pode ter 

um aspeto bastante heterogéneo, como no intestino delgado. 

O linfoma surge como um espessamento hipoecogénico da parede e perda das 

camadas (Gaschen e Rodriguez, 2011).  

 
 

Figura 85 – Espessamento da parede do cólon com perda das camadas – Linfoma. [QVSH] 

A B 

A B 

C 
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A Figura 85 corresponde à imagem do cólon em secção transversa (A) e à junção 

ileocecocólica (B) duma gata de raça Mau Egípcio de 12 anos de idade com história de 

inaptência e letargia. No exame físico estava letárgica e desidratada. Em (A) vê-se um 

espessamento colónico (0,58 cm), hipoecogénico, concêntrico, com perda das camadas e 

em (B), o linfonodo colónico alterado (> 2 cm). A parede do íleo também se encontrava 

espessada. A citologia aspirativa permitiu um diagnóstico, tendo-se confirmado um linfoma. 

 

O mastocitoma está descrito no cólon descendente proximal como uma massa 

hipoecóica, excêntrica, com perda das camadas e fluido anecogénico a preencher o lúmen 

(Sato e Solano, 2004). 

Outros tumores, como o leiomiosarcoma (Figura 86) e leiomioma podem ocorrer mas 

não são comuns, apresentando-se ecograficamente com imagem semelhante ao 

mastocitoma (Gaschen e Rodriguez, 2011). Um estudo retrospetivo recente mostrou que os 

GIST são mais prováveis de estar associados ao ceco que a outras partes do trato 

gastrointestinal, mas as caraterísticas ecográficas (nomeadamente ecogenicidade, textura, 

cavitações e camada de origem) não permitem distingui-los de leiomiossarcomas, 

leiomiomas ou outros sarcomas (Hobbs et al., 2015). 

 
Figura 86 – Espessamento focal da parede retal – Leiomiossarcoma. [QVSH] 

 

As imagens em cima mostram uma massa retal num Labrador Retriever de 9 anos 

de idade com história de tenesmo e disquesia há duas semanas. No exame físico, à 

palpação retal sentia-se à esquerda, dorsalmente, uma massa firme e lisa. Os resultados da 

análise sanguínea não mostraram alterações. Em (A) observa-se uma massa de dimensões 

consideráveis, heterogénea, junto ao reto, mas pela localização é difícil delimitá-la e predizer 

uma solução cirúrgica. Em (B) (ressonância magnética) é evidente a presença de uma 

massa com 7x5x5 cm (conjuntamente com outros planos), oval, a ocupar todo o canal 

pélvico e a comprimir marcadamente o reto. Este é um bom exemplo duma limitação da 

A B 
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ecografia. A ressonância, com os cortes sagital, axial e dorsal permitiu delimitar a massa, 

tendo-se procedido à enterectomia. A ecografia permitiu uma CAAF, cuja análise permitiu 

dizer que a massa era compatível com um leiomiossarcoma, tendo sido confirmado 

histopatologicamente após ressecção cirúrgica. 

 

Existe um caso descrito de histiocitose maligna com espessamento assimétrico da 

parede do cólon, perda das camadas e uma massa isoecóica associada (Ramirez et al., 

2002). O hemangiossarcoma está descrito no cólon e reto de gatos (Sharpe et al., 2000). 

As doenças não malignas como as colites histiocítica, granulomatosa e fúngica 

podem causar um espessamento focal da parede ou lesões em massa. A fibroplasia 

eosinofílica fibrosante está descrita no gato ao nível da junção ileocecocólica e no cólon 

(Craig et al., 2009). As áreas de espessamento focal ou massas intramurais podem, 

também, associar-se a pólipos ou granulomas (Frame, 2006). A pitiose também se encontra 

descrita a nível do cólon com espessamento da parede e camadas presentes mas pouco 

definidas (Graham et al., 2000). 

As massas focais podem ser causadas por colites piogranulomatosas resultantes de 

histoplasmose em cães, em regiões endémicas (Gaschen e Rodriguez, 2011). A peritonite 

infeciosa felina (Figura 87) tende a provocar massas piogranulomatosas até 3 cm de 

diâmetro, entre a junção ileocecocólica e o cólon (Dennis et al., 2010).  

 

A figura da esquerda representa o cólon 

dum gato de raça Oriental de pelo curto de 9 meses 

de idade com história de alteração de 

personalidade, apetite variável, diarreia, perda de 

peso e fraqueza intermitente. No exame físico 

apresentava hipertermia e palpou-se uma massa 

abdominal. A análise dos parâmetros bioquímicos 

sanguíneos indicou hiperglobulinemia. Na imagem 

ecográfica à esquerda observa-se uma massa 

concêntrica (0,6 cm de espessura da parede), 

hipoecóica, no cólon descendente, com alteração das camadas, estando o linfonodo cólico 

aumentado de tamanho (>1,5 cm) e hipoecóico. A massa mostrou-se vascularizada à 

avaliação no modo Doppler. Existia também algum líquido abdominal livre (exsudado 

proteico). O resultado da análise histopatológica indicou uma inflamação piogranulomatosa 

crónica sendo o diagnóstico, em conjunto com os restantes resultados, compatível com uma 

peritonite infecciosa felina.  

 

Figura 87 – Espessamento focal da 

parede do cólon – Piogranuloma. [QVSH] 
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Figura 88 – Espessamento focal da parede do cólon – Colite. [QVSH] 

 

As imagens em cima mostram o cólon em secção longitudinal (A) e transversa (B) 

dum gato Doméstico de Pelo Curto de 6 anos de idade com história de hematoquezia. Já 

havia tido episódios esporádicos de vómito, flatulência e diarreia. Este gato estava a ser 

medicado há três anos com ciclosporina, para a uma dermatite eosinofílica pruriginosa. 

Apresentava neutrofilia, eosinofilia e hiperglobulinemia, não foram identificados parasitas 

nas fezes e não foram isoladas bactérias na cultura fecal. Nas imagens ecográficas é 

possível observar um espessamento focal da parede do cólon (0,4 cm) com espessamento 

e diminuição da definição de todas as camadas murais, estando o lúmen preenchido de gás, 

a causar sombreamento acústico. Os diagnósticos diferenciais considerados foram colite 

grave ou linfoma. Foi diagnosticada uma colite pela administração crónica de ciclosporina. 

 

As alterações ecográficas do ceco foram revistas e incluíam espessamento, 

linfadenopatia regional e hiperecogenicidade da gordura mesentérica envolvente. Como 

quase todos os animais do estudo apresentavam sinais clínicos gastrointestinais, pode 

dizer-se que se deve dar importância a estas alterações ecográficas e pesquisar uma causa 

subjacente (Taeymans et al., 2011). 

Tem vindo a ser descrita ecograficamente a presença de uma banda hiperecogénica 

na camada muscular do cólon de cães, que corre paralelamente à camada serosa. Esta 

banda traduz uma variante normal e não um marcador de doença, uma vez que se concluiu 

tratar de tecido fibroso, histologicamente (Heng et al., 2015). 

3.3.3 Ulceração e perfuração 
 

A perfuração no cólon pode ocorrer secundariamente a neoplasia ou deiscência 

cirúrgica. Anti-inflamatórios, esteroides ou não, fraturas pélvicas ou corpos estranhos 

também são causa de perfuração. A ulceração da mucosa do cólon é difícil de detetar quer 

com radiografias contrastadas, quer com ecografia. No entanto, os sinais secundários a 

A 

B 
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perfuração incluem hiperecogenicidade mesentérica da região perilesional e presença de 

líquido e gás livres. Estes sinais num paciente com abdómen agudo devem apontar para a 

perfuração. Se a área retal está afetada, estas anomalias podem estar presentes no espaço 

retroperitoneal (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

 

Outros Processos: 

 

Um corpo estranho localizado no cólon também pode ser encontrado, se a história é 

compatível e o cólon está preenchido de fluido ou existir espessamento da parede adjacente 

(Nyland et al., 215). 

 Na imagem à esquerda, que diz respeito ao 

cólon de uma cadela, observa-se uma parede 

intestinal de espessura e camadas normais. No 

entanto, no interior observa-se uma estrutura a 

causar um forte sombreamento acústico homogéneo. 

Poderia ser um corpo estranho, mas neste caso 

trata-se de um fecaloma. Os fecalomas são 

normalmente visualizados nos estudos radiográficos. 

 

Quadros clínicos parasitários como cestodíase peritoneal são raros mas estão 

descritos quistos na subserosa colónica de cães e gatos (Venco et al., 2005).  

3.4 Ecografia com Doppler 
 

O peristaltismo intestinal pode ser avaliado quantitativamente usando o Doppler 

pulsátil que permite também distinguir ondas peristálticas de não peristálticas (An et al., 

2001). 

Cães com IBD e alergias alimentares têm uma resposta hemodinâmica inadequada 

durante a digestão. Através do uso do Doppler pulsátil foram avaliados o índice resistivo e o 

índice de pulsatibilidade nas artérias celíaca e mesentérica cranial e verificou-se uma 

diminuição significativa e progressiva de ambos os índices, provavelmente pela 

vasodilatação promovida pelos mediadores inflamatórios, o que sugere que o uso do 

Doppler pode auxiliar no diagnóstico de hipersensibilidade alimentar, bem como na 

 

Figura 89 – Fecaloma. [QVSH] 
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Figura 91 – Uso do Doppler em intussusceção. 

[QVSH] 

Figura 90 – Uso do Doppler em massa 

intestinal. (linfoma) [QVSH] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monitorização, uma vez que existe uma resposta hemodinâmica significativa, 

comparativamente aos cães normais (Gaschen e Kircher, 2007).  

A ecografia com o Doppler de cor pode ser útil para avaliar a vascularização de massas ou 

para determinar se existe circulação sanguínea arterial e venosa numa intussusceção 

(Figura 90) ou num segmento intestinal 

estrangulado (Gaschen e Rodriguez, 2011). 

No estudo de Patsikas et al. (2005), avaliar 

a intussusceção com o Doppler permitiu 

predizer a redutibilidade da intussusceção 

pela presença de circulação arterial e 

venosa e isso ajuda a planear a cirurgia e a 

estabelecer um prognóstico.  

Em medicina humana, a neoplasia 

(Figura 91) e a doença inflamatória 

associam-se a um aumento da 

vascularização intestinal comparativamente a 

uma mucosa normal. Por outro lado, um 

intestino isquémico e edematoso tende a 

ser hipovascular. Um fluxo inexistente ou 

pouco visível sugere isquemia. Um fluxo 

facilmente visível e uma textura 

estratificada sugerem inflamação. As 

enteropatias crónicas também têm vindo a 

ser avaliadas com o recurso ao Doppler de 

cor (Nyland et al., 2015). 

A ecografia com meio de contraste 

também tem vindo a ser utilizada para 

aceder à vascularização de vários órgãos 

abdominais em animais de companhia. 

Recentemente, Jiménez et al. (2011) avaliaram intraoperativamente o jejuno canino normal 

mediante a administração intravenosa do meio de contraste. Serão necessários mais 

estudos, mas o uso do meio de contraste numa dose de 0,03 ml/kg permitiu observar 

captação de contraste vascular e mural no sentido da serosa para o lúmen. Uma vez que as 

imagens obtidas foram de elevada qualidade, tendo-se verificado um aumento de 

intensidade, este meio de contraste poderá ser útil, no futuro, na deteção de alterações 

inflamatórias, vasculares e neoplásicas.  
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3.5 Acompanhamento pós cirúrgico  
 

A avaliação ecográfica do local de enterotomia ou enterectomia é possível na maioria 

dos animais, esperando-se uma recuperação progressiva em três a nove dias. Para 

identificar o local de cirurgia devem procurar-se margens serosas irregulares e hipoecóicas, 

espessamento focal e perda das camadas com hiperogenicidade da gordura mesentérica 

local e do material de sutura (Matthews et al., 2008).  

Pelo seu carácter circunferencial, as enterectomias são mais facilmente detetáveis. 

Apesar do retorno funcional, a alteração arquitetural pode persistir por semanas a meses 

após a cirurgia. O líquido livre subjacente ao local de sutura deve começar a diminuir ao fim 

de três dias. O pneumoperitoneu localizado ou generalizado pode ser visto, mas deve 

resolver-se em dez dias. O restante intestino pode encontrar-se pregueado nos primeiros 

dias (Matthews et al., 2008). 

No local da enterectomia podem ser vistos focos hiperecóicos intramurais. Os focos 

hiperecóicos no local de sutura podem indicar fibrose. Um halo hiperecóico a rodear os 

bordos da sutura será tecido cicatricial. Devido à falta de complacência do tecido vascular 

no local da cirurgia, existe um desvio focal do trajeto intestinal. Alguns locais de sutura 

podem não ser encontrados ecograficamente (Mareschal et al.2010). 

O espessamento focal com perda das camadas é normal e tende a regressar ao 

normal com o decorrer do tempo. Por vezes, pode ser vista uma estenose no local da 

enterotomia/enterectomia com acumulação de fluido, gás ou ingesta no segmento proximal 

(Penninck, 2008).  

É importante avaliar a progressão ecográfica no sentido de distinguir um período 

pós-operatório normal duma situação de deiscência cirúrgica. 

 

 

 

Figura 92 – Ecografia pré e pós enterotomia. [HVUTAD] 

 

A 

B 
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A Figura 92 pertence a uma gata com um corpo estranho duodenal, a causar 

sombreamento acústico (A). Em (B) observa-se o local de enterotomia. Ambos 

correspondem a cortes transversos. O aspeto cirunferencial (A) é perdido porque no 

duodeno a sutura é feita no sentido do eixo menor e não no sentido longitudinal. Esta 

imagem mostra uma evolução cirúrgica favorável, uma vez que não existem líquido livre, 

gás, ou reatividade mesentérica subjacentes. 

Na imagem à direita observa-se 

parte dum segmento jejunal em corte 

longitudinal do gato da Figura 60 

submetido a enterectomia após remoção 

do corpo estranho linear. Observa-se uma 

interrupção das camadas da parede, assim 

como deformação das margens. Existe 

algum sombreamento acústico na zona da descontinuidade e a gordura mesentérica 

envolvente está mais ecogénica. Esta ecografia foi realizada várias semanas após a 

cirurgia, pelo que este animal demorou algum tempo a recuperar completamente. 

4 Discussão 
 

A doença gastrointestinal é efetivamente frequente na prática clínica. Em todos os 

locais de estágio foram vários os cães e gatos consultados cujos motivos da consulta eram 

vómito, diarreia ou anorexia. Os animais mais jovens apresentavam normalmente 

gastroenterites infecciosas ou corpos estranhos e os animais geriátricos processos 

neoplásicos. Antes de iniciar a ecografia era necessário a quem ia realizar a ecografia ter 

acesso à história e aos resultados dos exames complementares previamente realizados, no 

sentido de orientar o seu estudo imagiológico. Por exemplo, se se sentia uma massa 

palpável no abdómen cranial, naturalmente que se centrava a atenção aí, assim como se 

um animal estivesse marcadamente hipoalbuminémico, pesquisar-se-ia uma EPP.  

Relativamente aos vários métodos imagiológicos de diagnóstico, no QVSH os 

animais eram normalmente radiografados e ecografados, o que faz sentido dada a 

complementaridade dos métodos. Em Portugal esta sucessão de estudos é, com frequência, 

impossível de se realizar por motivos económicos e, da experiência que obtive, a radiografia 

é muitas vezes escolhida em detrimento da ecografia pelo custo associado, mas na 

impossibilidade de efetuar os dois exames, escolheria a ecografia por ser mais sensível e 

específica na deteção dos processos gastrointestinais apresentados neste trabalho. Em 

 
 
Figura 93 – Monitorização pós enterectomia. [CHV] 
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muitos dos casos, o estudo radiográfico abdominal não permitiu estabelecer um diagnóstico 

definitivo. Por exemplo, vários corpos estranhos não eram radiopacos, tendo sido 

diagnosticados na ecografia (na sua maioria mostrando uma interface hiperecogénica 

superficial, com forte sombreamento acústico).  

Embora esteja descrito na literatura que a informação que a ecografia permite obter 

está dependente da experiência de quem a realiza, interpretar uma radiografia também 

requer conhecimento e visualização de várias imagens, principalmente em processos 

neoplásicos ou inflamatórios, difusos ou não, porque o trato gastrointestinal apresenta 

densidade de tecidos moles, e, por exemplo, o caso do linfoma gástrico focal teria facilmente 

passado despercebido a alguém sem experiência. Por outro lado, usando o exemplo da 

doença inflamatória que é frequente no dia-a-dia clínico, muitos dos animais apresentavam 

líquido abdominal livre e isso iria retirar detalhe às serosas na imagem radiográfica. No 

entanto, não se pode retirar o mérito à radiografia que, como se pôde ver, é muito útil na 

deteção de massas de grandes dimensões, ou de corpos estranhos radiopacos, ou ainda de 

uma dilatação/torção gástrica e estrangulamentos da raíz mesentérica. Não obstante, na 

maioria das casos, apenas indicou existir uma alteração, tendo-se avançado para ecografia 

de forma a obter informação mais detalhada.  

Embora mais dispendiosa, a tomografia é uma opção cada vez mais disponível em 

Portugal quando se pretende delimitar massas de grandes dimensões nas quais é difícil 

determinar que estão associadas ao trato digestivo. Contudo, esta ferramenta auxiliar de 

diagnóstico não foi usada durante o estágio, na avaliação gástrica ou intestinal. No QVSH a 

ressonância magnética está mais acessível, podendo em situações excepcionais ser usada 

em imagiologia abdominal. No caso do leiomiossarcoma retal, a ressonância magnética 

permitiu delimitar a massa (com os planos dorsal, sagital e axial) e avaliar o seu 

envolvimento com os tecidos circundantes, o que é impossível com a ecografia.  

A endoscopia é um exame complementar muito útil em gastroenterologia veterinária, 

caminhando lado a lado com a ecografia. Quando na ecografia se encontrava um corpo 

estranho gástrico, a endoscopia era uma ferramenta útil na sua visualização e remoção, tal 

como na visualização de eventuais consequências que esse objeto pudesse ter tido na 

mucosa gástrica. Permitia, ainda, recolher biópsias de espessura parcial nos locais em que 

tivessem previamente sido detetadas alterações ecográficas da parede gastrointestinal, bem 

como visualizar úlceras e outras alterações superficiais. A ecografia endoscópica não é, por 

enquanto, usada na prática clínica diária, mas será essencial para colmatar os défices na 

endoscopia. 

Normalmente era pedido aos proprietários dos animais que impedissem o acesso ao 

alimento durante a noite, quando a ecografia era na manhã seguinte, ou durante a manhã, 
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quando a ecografia era à tarde. Nas situações em que o jejum não era conseguido, tentava 

obter-se imagens com o conteúdo, mas, como um estômago com conteúdo alimentar não 

permite ver completamente a parede gástrica nem outros orgãos, como o fígado, o jejum 

podia ter de ser feito no hospital, adiando-se a realização do estudo. 

Ecografar um animal sedado permitia um exame mais rápido, metódico e sem 

stresse para o mesmo, mas isto estaria dependente do seu temperamento, uma vez que é 

uma despesa extra e acarreta algum risco adicional. No QVSH os animais eram 

ecografados sob sedação, a menos que houvesse alguma contraindicação, por proporcionar 

uma melhor qualidade de exame, uma vez que o animal não se debatia com a contenção. O 

uso de dexmedetomidina (α-2 agonista) com outro fármaco, como por exemplo o butorfanol 

(opióide), era frequente, procedendo-se à reversão no final com atipamezole. A 

acepromazina (fenotiazina) e a quetamina (anestésico dissociativo) também foram opções 

de uso. Quando se usaram opióides ou α-2 agonistas teve-se em conta que alteram a 

motilidade gastrointestinal. No CHV e no HVUTAD era também comum o uso de 

benzodiazepinas (midazolam ou diazepam), nos casos em que se procedia à sedação. 

Na prática acompanhada, os animais foram avaliados em primeiro lugar com uma 

sonda convexa por fornecer um maior campo de visão em largura e profundidade, ainda que 

com menor resolução, tendo-se avaliado depois as camadas da parede gastrointestinal com 

recurso a uma sonda linear, para providenciar uma melhor qualidade de imagem.  

No HVUTAD e no CHV os animais eram avaliados inicialmente em decúbito dorsal, 

sendo rodados se necessário. No QVSH os animais eram avaliados primeiro em decúbito 

lateral direito e depois em decúbito lateral esquerdo. Os animais sedados foram facilmente 

avaliados em todos os decúbitos. Nos animais acordados, o decúbito dorsal era a melhor 

opção ao permitir avaliar o abdómen na sua totalidade. 

Cada veterinário imagiologista seguia a sua técnica de rotina quando realizava o 

estudo ecográfico, tendo por vezes sido necessário adaptar-se à circunstância específica de 

cada animal. O importante é ser sistemático de animal para animal para que todos os 

órgãos e segmentos do trato digestivo sejam avaliados. Embora a prática acompanhada (no 

âmbito da ecografia) tenha sido maioritariamente como espectadora, parece fazer mais 

sentido tentar seguir o trato gastrointestinal do estômago para o cólon descendente.  

Relativamente à obtenção de amostras do trato digestivo, em todos os locais de 

estágio a CAAF era executada segundo a técnica da mão livre, habitualmente com uma 

agulha hipodérmica de 23 G acoplada à seringa, recorrendo-se ao movimento de vaivém em 

detrimento da aspiração ativa. Caso a citologia não permitisse um diagnóstico, 

normalmente, avançava-se para a obtenção de biópsias de espessura parcial, conseguidas 

com recurso a endoscopia, ou de espessura total, obtida com recurso a técnica cirúrgica. 
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Na maioria dos casos, ou porque o jejum não tinha sido possível ou por doença 

funcional ou obstrutiva, o estômago apresentava conteúdo gástrico, tendo sido difícil avaliar 

a parede gástrica na íntegra. O cólon foi também difícil de estudar na sua circunferência 

completa pela presença dos artefactos induzidos pela presença de fezes e gás. 

Do mesmo modo que diferentes estudos concluíram diferentes espessuras normais, 

os diferentes operadores nos diferentes locais consideravam diferentes valores de 

referência. O importante é avaliar todas as características disponíveis na íntegra. Uma 

espessura gástrica até 2 mm entre as pregas ou 4 a 5 mm ao nível das pregas, assim como 

de 4 a 6 mm para o intestino delgado e até 2 a 3 mm no intestino grosso, pode ser 

considerada normal no gato ou no cão, respetivamente. Com os casos apresentados, foi 

possível constatar que uma espessura intestinal de 5 mm pode indicar um linfoma e uma 

espessura de 8 mm pode indicar apenas um processo inflamatório; que o espessamento 

muscular tanto pode indicar uma IBD, como um linfoma, mastocitoma ou apenas um 

processo hipertrófico compensatório; que um espessamento gástrico superior a 1 cm com 

perda da camadas pode apenas traduzir uma inflamação ou ainda que o espessamento 

pode não indicar um processo patológico. Assim sendo, estas alterações requerem sempre 

confirmação citológica/histopatológica para o diagnóstico final. 

Quanto aos linfonodos, a alteração mais representativa nos casos deste trabalho foi 

a linfadenomegalia, em processos inflamatórios (IBD, gastroenterite infeciosa, peritonite 

infeciosa felina) e neoplasia, principalmente linfoma. Os linfonodos apresentavam-se 

irregulares em textura e forma nos processos neoplásicos (linfoma e adenocarcinoma). 

Havia, no entanto, processos inflamatórios e neoplásicos sem alteração dos linfonodos. 

Tudo isto vai de encontro ao referido na bibliografia quando se diz que a linfadenomegalia 

não é específica. O linfoma foi o principal causador de alterações, e, de facto, as massas 

abdominais em gatos com linfossarcoma são frequentes e podem corresponder aos 

linfonodos. 

Por uma questão de organização, os diferentes processos associados ao trato 

gastrointestinal foram abordados por tópicos, neste trabalho. No entanto, na maioria dos 

casos, os processos cruzam-se. A título de exemplo, se na avaliação ecográfica do trato 

digestivo de determinado animal se deteta um estômago muito distendido dever-se-á 

considerar a possibilidade de uma obstrução, que por sua vez pode levar a pensar-se na 

presença e levar à procura de um corpo estranho ou à pesquisa no restante intestino, duma 

intussusceção. Do mesmo modo, uma dilatação intestinal faz considerar a possibilidade de 

existência de um processo funcional (como íleo, em enterite) ou mecânico (corpo estranho) 

ou ainda, um intestino corrugado pode levar à procura de processos patológicos não 

relacionados com o trato gastrointestinal, acontecendo em piómetras, por exemplo. 
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Segundo a literatura, a neoplasia gástrica não é frequente. De facto, durante o 

período de estágio, a neoplasia gástrica, contrariamente à intestinal, mostrou-se infrequente, 

não tendo surgido casos de neoplasia gástrica em gatos. A maioria dos processos 

neoplásicos apresentava-se ecograficamente conforme o descrito na literatura. O linfoma 

alimentar foi a neoplasia mais comum em ambas as espécies, tendo surgido sob várias 

formas ecográficas, nomeadamente em gatos. Houve casos de espessamento difuso com 

manutenção das camadas, casos de espessamento apenas da camada muscular, 

espessamento difuso com perda da estratificação das camadas, espessamento focal 

circunferencial e espessamento focal irregular. No entanto, como se pôde ver, o linfoma e a 

IBD, particularmente em gatos, podem ter uma apresentação semelhante, pelo que as 

biópsias são muito importantes. Por outro lado, num dos casos o linfoma praticamente não 

originou espessamento, mas apenas a uma perda de definição das camadas, pelo que o 

diagnóstico histopatológico é sempre necessário. O facto de o linfoma ter sido a neoplasia 

mais comum em ambas as espécies (quando no cão seria o adenocarcinoma, de acordo 

com a literatura) pode estar relacionado com o facto de esta neoplasia ser mais facilmente 

diagnosticável, no sentido em que as amostras obtidas por citologia aspirativa ecoguiada 

são normalmente diagnósticas. Nos outros tumores, por serem pouco exfoliativos a amostra 

é acelular ou fracamente celular, sendo necessária uma biópsia. No entanto, os proprietários 

não consentem a biópsia com tanta facilidade, pelos custos e riscos associados a um animal 

que é normalmente geriátrico, principalmente quando a biópsia deve de ser de espessura 

total. 

Conforme o descrito, o adenocarcinoma, no intestino, pode ser bastante heterogéneo 

e irregular, contrariamente ao que acontece no estômago, em que apresenta o padrão em 

pseudocamadas, podendo surgir em qualquer local do trato gastrointestinal. 

Os sarcomas de tecidos moles podem apresentar dimensões tão grandes que pode 

ser necessário abordar a cavidade abdominal em vários planos para se poder associar o 

tumor ao trato gastrointestinal, ou recorrer a outras modalidades (TC ou ressonância), como 

aconteceu no caso descrito neste trabalho. A imagem ecográfica intestinal, neste caso, foi 

uma reprodução idêntica ao descrito na literatura. 

O mastocitoma mostrado neste relatório apresentava uma imagem ecográfica 

idêntica à do linfoma/IBD. Nestas situações, ressalta a baixa especificidade para o 

diagnóstico desta modalidade imagiológica. Por outro lado, foi descrito neste trabalho um 

caso de mastocitose sistémica, cujo diagnóstico foi suportado pela deteção de uma lesão 

mural focal. Neste caso, o que ressalta é a alta sensibilidade que a ecografia pode 

apresentar em determinado tipo de alterações. O importante nestes casos é lembrar que a 

ecografia abdominal é útil quando um animal apresenta um mastocitoma noutro local do 
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corpo, nomeadamente em tecidos subcutâneos, porque a mastocitose pode efetivamente 

acontecer.  

As características na imagem ecográfica dos processos inflamatórios, tal como 

descrito, podem sobrepôr-se às dos neoplásicos, na medida em que podem levar a um 

espessamento da parede intestinal com preservação das camadas ou a um espessamento 

unicamente da camada muscular, o que também foi observado em linfoma e mastocitoma. 

Por outro lado, o espessamento focal com perda das camadas, com maior associação a 

processos neoplásicos, pode surgir associado a processos inflamatórios crónicos (como 

observado no caso apresentado de gastrite crónica focal ou no de piogranuloma), o que é 

concordante com o que se encontra descrito na literatura. 

Foi descrito que a ecografia é específica na deteção de linfangiectasia. Efetivamente, 

em todos os casos de estriamento hiperecogénico da mucosa, o diagnóstico histopatológico 

confirmou a linfangiectasia. Houve um caso com uma imagem bastante sugestiva de 

linfangiectasia que não foi aqui descrito, por não haver resultado histopatológico. Com base 

nos sinais clínicos do animal, alterações nos resultados laboratoriais e imagem ecográfica 

sugestiva, optou-se por tratar o animal para uma enteropatia com perda de proteína, tendo 

os sinais clínicos melhorado, assim como a imagem ecográfica. Embora seja um caso 

isolado, num animal hipoalbuminémico em que não se possa fazer uma biópsia, poderá 

considerar-se a instituição de tratamento médico, com eventual monitorização ecográfica. 

As imagens ecográficas de ulceração mostraram-se conforme o descrito na literatura, 

assim como as alterações abdominais que sugerem uma perfuração, como o líquido 

abdominal livre e o pneumoperitoneu, tendo sido difícil encontrar a perfuração em si, como é 

referido nas publicações. Em todo o caso, a perfuração gastrointestinal insere-se no 

abdómen agudo, pelo que detetar estas alterações permite intervir atempadamente. 

A intussusceção não representava particular desafio ecográfico. A ileocólica e 

jejunojejunal foram as mais comuns, em associação a enterites e corpos estranhos, e a sua 

imagem ecográfica retratava o que está publicado na literatura. É importante esta 

sensibilidade e especificidade da ecografia na identificação de intussusceção pois constitui 

uma indicação cirúrgica, assim como a deteção de um corpo estranho intestinal.  

Os corpos estranhos intestinais também não representam um grande desafio 

diagnóstico. Todos os corpos estranhos, durante o estágio, foram detetados 

ecograficamente. Apesar das diferentes características a imagem produzida era idêntica 

entre eles e já referida aqui. 

Conforme descrito, é difícil identificar um volvo intestinal ecograficamente, sendo 

mais facilmente visualizável no estudo radiográfico abdominal, onde é possível obter uma 

perspetiva geral do abdómen. O que se deteta no estudo ecográfico são as complicações 
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decorrentes do volvo (nomeadamente ansas distendidas e líquido abdominal livre) podendo 

ser o suficiente para perceber que se trata de uma emergência cirúrgica. 

O Doppler pulsátil não é utilizado por rotina na avaliação do peristaltismo intestinal, 

acabando a avaliação por ser intuitiva. Na prática, a avaliação dos índices resistivo e de 

pulsatibilidade ainda não é usada, mas é uma possibilidade cada vez mais caracterizada na 

bibliografia existente, com aplicabilidade no futuro. Pode ser útil, também, na distinção entre 

paredes gastrointestinais normais e processos inflamatórios e neoplásicos, em que a 

vascularização se encontra alterada. A utilização de meio de contraste poderá permitir, no 

futuro, melhorar a capacidade de deteção de processos neoplásicos, sobretudo nas 

situações em que não existe diferença em termos de ecogenicidade entre a lesão e os 

tecidos circundantes, o que aconteceu em alguns dos casos apresentados. O Doppler de 

cor foi usado nos processos aparentemente neoplásicos, intussusceções e obstruções, por 

corpo estranho ou não, no sentido de caracterizar a hemodinâmica das lesões. 

A ecografia é, ainda, essencial no acompanhamento pós cirúrgico de enterotomias e 

enterectomias. Nas imagens ecográficas apresentadas foi possível visualizar a zona da 

sutura como uma descontinuidade e um desvio de trajeto no trato intestinal, com um 

espessamento focal, perda das camadas, hipoecogenicidade pelo edema, e 

hiperecogenicidade mesentérica, como referido na revisão bibliográfica. 

Ainda, conforme o descrito na literatura, a ecografia mostrou-se igualmente útil na 

monitorização da resposta à quimioterapia (nos casos oncológicos), auxiliando à atualização 

do prognóstico e a reorientar as decisões farmacológicas, caso assim se justifique. 

5 Conclusão 
 

Embora tenham sido acompanhadas realidades diferentes, ou seja, sistema 

universitário, não universitário, clínica geral e de especialidade, a maioria dos procedimentos 

e as conclusões subjacentes à ecografia gastrointestinal foram e são consensuais. 

A extensa revisão bibliográfica por detrás deste trabalho, a par do conhecimento 

prático adquirido durante o período de estágio, permitem concluir que a ecografia é 

imprescindível no dia-a-dia clínico em medicina veterinária. Agora, é mais simples escolher 

e saber como manusear a sonda, no sentido de seguir e avaliar metodicamente o trato 

gastrointestinal, identificando estruturas anatómicas (incluindo variações anatómicas sem 

significado clínico), reconhecer uma situação anómala e formular diagnósticos diferenciais 

para essas situações. 
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Dilatações, obstruções, corpos estranhos, parasitismo, intussusceções, alterações da 

espessura e ecogenicidade da parede gástrica e intestinal são facilmente identificáveis. Em 

situações de espessamento é sempre necessária a obtenção de amostras, uma vez que 

existe sobreposição entre características ecográficas nos processos de natureza neoplásica 

e inflamatória e entre processos neoplásicos diferentes. Uma boa ecografia permite predizer 

se uma situação apenas terá resolução cirúrgica ou se o maneio tratamento médico poderá 

constituir a melhor opção terapêutica.  

As principais limitações ou dificuldades sentidas neste trabalho prenderam-se com os 

casos que aparentemente seriam bons exemplos, mas em que não se chegou a um 

diagnóstico definitivo, ou porque a condição do animal não o permitia, ou porque os 

proprietários não aceitavam mais investigação. Outro aspeto foi a recolha dos dados 

relativos aos casos que foram assistidos antes da escolha deste tema, tendo-se a esse 

ponto perdido informação, o que justifica haver descrições mais completas que outras. 

É, contudo, importante começar com uma anamnese detalhada, exame físico 

completo, proceder às análises laboratoriais e construir uma lista de diagnósticos 

diferenciais. A imagiologia não deve nem pode ser usada isoladamente e a formulação de 

diagnósticos diferenciais é mais simples se existir um bom conhecimento teórico. Os novos 

avanços tecnológicos que têm vindo a ser estudados permitirão evoluções na ecografia que 

a tornarão ainda mais valiosa com o objetivo de se obter um correto diagnóstico definitivo. 
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