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Resumo 

A morfologia da região infraorbitária do gato é um tema pouco explorado, apesar 

do seu conhecimento ser fundamental para melhor realizar procedimentos do foro 

maxilofacial ou oftalmológico. O nosso estudo teve como objetivo caracterizar, sob o 

ponto de vista morfométrico, esta região anatómica e encontrar rácios ou correlações entre 

parâmetros úteis para planeamento de procedimentos cirúrgicos ou anestésicos. 

Com base na análise de exames tomográficos da cabeça de 24 gatos domésticos, 

(Felis silvestris catus), mesaticéfalos de conformação craniana e de raça Europeu 

Comum, de ambos os sexos, adultos (média de idades de 10,00±3,73 anos), avaliamos os 

seguintes parâmetros morféticos em duas sessões separadas: altura, largura e 

comprimento do orifício infraorbitário, largura entre os orifícios infraorbitários, altura 

e largura do globo ocular, largura do arco zigomático, bem como o comprimento e a 

largura do crânio. Foram obtidos os rácios a partir destas medidas lineares e comparadas 

as diferenças entre os sexos. Fizemos um estudo da correlação entre as variáveis. 

A análise de Bland-Altman e o coeficiente de correlação intraclasses (CCI) 

indicaram uma repetibilidade intraobservador estatisticamente adequada, pelo que 

consideramos que, de futuro, para um observador treinado, possa ser considerada apenas 

uma sessão de medidas, ao invés das duas sessões realizadas neste trabalho. 

Os resultados obtidos revelaram a presença de dimorfismo sexual, tendo os 

machos apresentado, em alguns parâmetros, dimensões significativamente superiores às 

fêmeas (P<0,005), nos parâmetros da altura e largura dos orifícios infraorbitários e do 

comprimento e largura do crânio. No futuro, a utilização dos rácios entre as dimensões 

do crânio e as dimensões do orifício e canal infraorbitários permitirá a comparação entre 

valores de animais com diferentes tamanhos, retirando o efeito da dimensão do crânio.  

Com o intuito estimar as dimensões do orifício infraorbitário e do comprimento 

do canal infraorbitário, sem ter que recorrer a meios imagiológicos avançados, foi 

realizada uma análise de regressão entre a largura do orifício infraorbitário e o 

comprimento do crânio, resultando a reta de regressão: y = 0,0499x - 1,772. Assim, 

futuramente, podemos estimar um valor da largura do orifício infraorbitário conhecendo 

o comprimento do crânio. Da análise de regressão entre o comprimento do canal 
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infraorbitário e a largura do crânio, obtivemos a reta de regressão: y = 0,0739x + 0,7427. 

Assim, podemos estimar o valor de comprimento do canal infraorbitário, a partir da 

medida da largura do crânio. 

A escassa bibliografia existente sobre esta região anatómica, especialmente em 

felinos, leva-nos a considerar que os resultados obtidos são uma contribuição para a 

caracterização da região infraorbitária no gato mesaticefálico. A nossa amostra incluiu 

também dois gatos da raça Persa e um gato da raça Europeu Comum com três meses. 

Apesar do seu reduzido número, observámos diferenças apreciáveis relativamente aos 

gatos adultos da raça Europeu Comum que merecem ser exploradas com uma amostra 

mais abrangente. Assim, será importante a realização de mais estudos sobre esta região 

em diferentes raças de gatos, especialmente braquicefálicas, bem como em distintos 

períodos de desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: gato doméstico, tomografia computorizada, morfometria, crânio, região 

infraorbitária. 
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Abstract 

The anatomy and morphology of the infraorbital region is a topic that has not yet 

been developed in Veterinary Medicine, even though the knowledge of this region is 

essential to enhance the performance of oral or ophthalmological procedures. Our study 

aimed to characterize this anatomical region and to find the correlations between 

parameters that are useful for surgical or anesthetic procedures.  

Based on the analysis of CT scans of the head of 24 domestic cats (Felis silvestris 

catus) with mesaticephalic cranial conformation, European Shorthair breed, of both 

genders and with an average age of 10,00±3,73 years, the following morphological 

parameters were evaluated: height, width and length of the infraorbital foramen, width 

between the infraorbital foramens, height and width of the eyeball, width of the zygomatic 

arch, as well as the length and width of the cranium. The ratios were also obtained from 

these linear measures and the differences between the genders were compared. A 

correlation study was performed between the variables. 

The Bland-Altman analysis and the intraclass correlation coefficient (ICC) 

indicated a statistically adequate intraobserver repeatability so, in the future, for a trained 

observer a single session may be considered. 

The results revealed the presence of sexual dimorphism, with males having 

dimensions significantly higher than females (P<0.005) in the following parameters: 

height and width of infraorbital foramen and length and width of the cranium. In the 

future, the use of ratios between the dimensions of the cranium and the dimensions of the 

infraorbital foramen and canal may allow the comparison between different sized 

animals, removing the effect of the skull dimension. 

In order to estimate the dimensions of the infraorbital foramen and the length of 

the infraorbital canal, without having to resort to advanced imaging means, we have done 

a regression analysis between the width of infraorbital foramen and the length of the 

cranium and obtained the regression line: y=0.0499x-1.772. Thus, in the future we can 

estimate the value of the width of the infraorbital foramen from the measurement of the 

length of the skull. From the regression analysis between the length of the infraorbital 

foramen and the width of the skull we obtained the regression line: y=0.0739x+0.7427. 
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Thus, we can estimate the value of the length of the infraorbital foramen from the 

measurement of the width of the skull. 

The lack of existing literature on this anatomical region, especially in felines, 

makes us consider the results obtained in the present study as a contribution to the 

characterization of the infraorbitary region in cats. Our sample also included two Persian 

cats and a three-month-old European short hair. Despite the small number of individuals, 

the differences we found between the adult European short hair cats and the three-month-

old European short hair cat are worth to be better explored, using a wider sample. It would 

be important to study this region further, exploring the differences between different 

breeds, especially brachycephalic breeds, as well as during the development period. 

 

Keywords: domestic cat, computed tomography, morphometrics, cranium, infraorbitary 

region. 
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Figura 10 - Representação esquemática dos planos sagital, transversal e dorsal, numa 

imagem de tomografia computorizada, de um crânio de gato, alinhados de forma a 

permitir realizar as medições da altura e largura dos orifícios infraorbitários, largura entre 

os orifícios infraorbitários direito e esquerdo e largura do crânio  ................................. 24 
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1. Introdução 

Durante o estágio curricular no Hospital Veterinários de Trás os Montes, em Vila 

Real, para além da grande quantidade e variedade de casos clínicos, deparei-me, também 

com uma elevada casuística de Oftalmologia, especialidade na qual tenho bastante 

interesse. O elevado número de casos que acompanhei foram essenciais na perceção que 

hoje tenho sobre a importância do estudo da região infraorbitária, um assunto ainda pouco 

explorado em Medicina Veterinária. Colmatar a lacuna de conhecimento existente sobre 

esta região anatómica é importante para otimizar os acessos cirúrgicos em procedimentos 

oftalmológicos, bem como maxilofaciais ou até a realização de bloqueios anestésicos 

locorregionais com maior eficácia e segurança.  

Ao longo do estágio curricular, acompanhei também consultas nas várias 

especialidades da Medicina Veterinária, auxiliei na execução de inúmeros exames 

complementares de diagnóstico, como por exemplo: radiografias, ecografias, tomografias 

computadorizadas e análises laboratoriais (sanguíneas, urinárias e citológicas). Nos 

animais internados, auxiliei ainda na realização de vários procedimentos cirúrgicos e em 

diversos procedimentos médicos (por exemplo, colocação de cateteres, algálias ou sondas 

esofágicas, recolhas de amostras de sangue, de urina por cistocentese e biópsias). 
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2. Revisão bibliográfica 

O gato é uma espécie cada vez mais presente como animal de estimação e com 

crescente interesse em Medicina Veterinária. Atualmente, os proprietários de gatos 

procuram proporcionar-lhes o melhor bem-estar ao seu alcance, recorrendo a tratamentos 

médico veterinários mais especializados e com maior frequência. As suas expectativas 

são também maiores, quanto aos resultados dos tratamentos. 

A Imagiologia Veterinária tem apreciado um desenvolvimento significativo nas 

últimas décadas, com o aparecimento de técnicas avançadas como a tomografia 

computorizada cada vez mais ao alcance do médico veterinário, permitindo diagnósticos 

mais precisos e planeamentos cirúrgicos mais detalhados. O estudo da cabeça tem 

evoluído imenso com os uso crescente deste método de exame imagiológico, uma vez 

que permite contornar o problema causado pela sobreposição apreciável de estruturas 

anatómicas observado na técnica de imagem radiográfica. 

O conhecimento da região infraorbitária é importante para a cirurgia 

oftalmológica e cirurgia maxilofacial e os avanços morfométricos têm sido relevantes 

tanto em Medicina Humana como em Medicina Veterinária. Contudo, ainda falta definir 

com precisão os pontos de referência anatómicos, para aquisição de medidas 

morfométricas, de forma a permitir a comparação entre estudos de diferentes autores e 

entre estudos em diferentes raças de gatos.  

A presente revisão da literatura inclui uma breve descrição dos fenótipos da 

cabeça do gato doméstico, seguida da descrição da anatomia da região infraorbitária, bem 

como as suas relações anatómicas com a órbita e com os alvéolos dentários. 

Posteriormente, são descritos os parâmetros morfométricos conhecidos em humanos e em 

animais de companhia, na avaliação da região infraorbitária. 
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2.1.  Gato doméstico 

O gato doméstico, de nome científico Felis silvestres catus, é uma das espécies 

mais recentes da família Felidae (Menotti-Raymond et al., 2008), sendo um carnívoro 

doméstico que apresenta distribuição mundial (Lipinski et al., 2008). Sabe-se que o gato 

é uma das espécies de mamíferos mais recentemente domesticada, sendo que, como 

consequência dos cruzamentos selecionados, foram surgindo diferentes raças, nos últimos 

140 anos. Porém, a maioria das raças conhecidas surgiu apenas nos últimos 75 anos 

(Kurushima et al., 2013).  

As raças naturais surgiram em regiões geográficas específicas que experienciaram 

algum grau de isolamento, levando à fixação de alelos específicos para uma certa 

característica, que distingue a raça. O conhecimento das raças existentes auxilia na 

compreensão das diferenças fenotípicas entre elas (Menotti-Raymond et al., 2008). 

2.2.  Fenótipos da cabeça do gato 

Desde a sua domesticação, os gatos sofreram inúmeras alterações genotípicas e 

fenotípicas, como resultado da reprodução seletiva (Farnworth et al., 2018), sendo que a 

apresentação fenotípica da cabeça do gato doméstico está fortemente relacionada com 

propriedades esqueléticas específicas de determinada raça (Uddin et al., 2014). 

Na maioria dos gatos, a face é relativamente curta (Figura 1), mas em certas raças 

orientas, como os Siameses, é proporcionalmente mais longa, com forma triangular e 

terminando de forma mais suave (dolicocéfalos). Por outro lado, os gatos Persas têm a 

face muito curta, um crânio largo e globular (braquicéfalos). As superfícies dorsais do 

nariz e do crânio formam dois planos quase paralelos que são divididos ao nível dos olhos 

por uma quebra conhecida como ângulo nasofrontal, onde o crânio desce até ao nível do 

nariz. As raças braquicéfalas apresentam um ângulo nasofrontal muito pronunciado. A 

superfície dorsal do crânio é convexa e tem uma crista sagital externa muito reduzida. Em 

algumas raças, as fontanelas permanecem abertas ao longo da vida. As raças braquicéfalas 

apresentam mais frequentemente prognatismo (Dyce et al., 2018), um tipo de má-oclusão 

esquelética denominada de mesioclusão mandibular, segundo o Colégio Americano de 

Medicina Dentária Veterinária. 
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Figura 1- Diferentes conformações da cabeça de gato. A - dolicocéfalo (Abssínio); B - mesaticéfalo 

(Europeu de Pelo Curto); C - braquicéfalo (Persa). Retirado de Dyce e colaboradores (2018). 

 

 Em termos das dimensões cranianas, a única medida em que os braquicéfalos 

superam os restantes é a largura do crânio. O índice craniano (calculado multiplicando a 

largura craniana por 100 e dividindo o produto pelo comprimento craniano) permite 

enquadrar um determinado animal numa das três categorias referidas. Este índice indica 

o tamanho relativo do crânio e é um termo único que representa uma relação 

bidimensional. Um gato braquicéfalo tem, em média, um índice craniano de 85,20±13,93, 

enquanto que um gato mesaticéfalo apresenta, em média, um índice craniano de 

61,48±2,73 (Sieslack et al., 2021). 

 

2.3.  Anatomia da região infraorbitária do gato 

A região infraorbitária é a região facial localizada ventralmente à região orbitária, 

lateralmente ao nariz e dorsalmente da região oral. A região infraorbitária contém o 

orifício infraorbitário e o nervo infraorbitário, sendo uma estrutura anatómica relevante 

para a medicina estomatológico-dentária, bem como para muitas outras disciplinas que 

atuam no terço médio da face. Iremos descrever as bases ósseas, a miologia, a 

vascularização e a inervação desta região. A base óssea desta região é composta pelos 

ossos maxilar, zigomático e lacrimal. 
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2.3.1. Bases ósseas da região infraorbitária 

2.3.1.1.  Osso maxilar 

O osso maxilar (Figura 2) é um osso par, que forma a maior parte da face, 

contribuindo para a formação da sua porção lateral, da cavidade nasal, da cavidade oral e 

do palato duro. Encontra-se divido no corpo, que apresenta as superfícies interna e 

externa, pterigopalatina e ainda, a superfície orbital (no gato, forma parte da parede da 

órbita), o processo alveolar que apresenta quatro alvéolos dentários para os três dentes 

pré-molares e um molar, o processo palatino que conforma o palato ósseo, o processo 

frontal e o processo zigomático (Barone, 1986; König & Liebich, 2020). 

Na superfície medial do osso maxilar, encontra-se a crista conchal onde se liga a 

concha nasal ventral que se estende ao nível dos primeiros dentes pré-molares (Evans & 

Lahunta, 2013). Nos gatos, a concha nasal ventral é mais pequena, compensada pelo 

maior desenvolvimento da concha nasal média e da sua lâmina. A concha nasal média 

alcança o nível da entrada do recesso maxilar, recobrindo-o. O recesso maxilar ocupa a 

parte caudolateral da maxila, acima do dente molar (Dyce et al., 2018). 

A superfície pterigopalatina do osso maxilar conforma, caudalmente, a fossa 

pterigopalatina que se localiza entre o osso maxilar, as apófises pterigoides, do osso 

esfenoide e o osso palatino. Esta fossa é muito ampla relativamente à do cão, pouco 

profunda e verdadeiramente integrada no chão da órbita. Aqui, encontra-se o orifício 

maxilar, que corresponde à abertura caudal do canal infraorbitário e, por ele, entra o nervo 

maxilar. O espaço que separa a tuberosidade maxilar que é rudimentar no gato, da lâmina 

perpendicular do osso palatino é muito mais amplo que no cão (Barone, 1986). 

O canal infraorbitário é o local onde a artéria e nervo maxilares se continuam 

como artéria e nervo infraorbitários, sendo que, em gatos, este canal é excecionalmente 

curto. A abertura caudal do canal infraorbitário, o orifício maxilar, encontra-se numa 

posição ventral à órbita. A sua abertura rostral, o orifício infraorbitário é o aspeto mais 

proeminente (Dyce et al., 2018) e é o ponto por onde saem do osso maxilar (König & 

Liebich, 2020). No entanto, o orifício infraorbitário, em gatos, localiza-se 

verdadeiramente ventral à órbita, justificando perfeitamente o seu nome, situado no 

ângulo formado pelo arco zigomático e a maxila, não sendo tão facilmente palpável como 
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no cão. Este, divide-se, imediatamente antes da saída, num canal adicional, o canal 

alveolar, pelo qual passam os nervos e vasos dos dentes incisivos (König & Liebich, 

2020). 

 

Figura 2 - Crânio de um gato doméstico em vista dorsal. 1 - Arco zigomático; 2 - Processo frontal do 

osso zigomático; 3 - Crista nucal; 4 - Processo zigomático do osso frontal; F - Osso frontal; Ip - Osso 

interparietal; L - Osso lacrimal; M - Osso axila; N - Osso nasal; P - Osso parietal; T - Osso temporal;       

Z - Osso zigomático. 

 

2.3.1.2.  Osso zigomático 

O osso zigomático é um osso da face que se encontra ventrolateralmente ao osso 

lacrimal e integra a parte óssea da órbita. No gato, começa a nível da órbita não se 

estendendo rostralmente. Apresenta um processo temporal, dirigido caudal e lateralmente 

que forma parte do arco zigomático, junto com o processo zigomático do osso temporal, 

com o qual se une através de uma sutura (Figura 2) (Dyce et al., 2018; König & Liebich, 

2020). 
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 O osso zigomático estende-se até ao osso frontal (Figura 3), como processo 

frontal, onde se junta ao processo zigomático do osso frontal, pelo ligamento orbital, 

formando a parede da órbita. No gato, é comum haver ossificação do ligamento orbital 

(Figura 4) (Getty, 1986). 

 

Figura 3 - Crânio de gato em vista rostral. 1 - Processo frontal do osso zigomático; 2 - Osso frontal;        

3 - Osso nasal; 4 - Orifício infraorbitário; 5 - Dentes caninos superiores e inferiores; 6 - Dentes incisivos 

superiores e inferiores. Retirado de Dyce e colaboradores (2018) 

 

2.3.1.3.   Osso lacrimal 

O osso lacrimal (Figura 2) é um pequeno osso situado perto do canto medial do 

olho, formando parte da órbita. Articula com o osso frontal, osso zigomático, osso maxilar 

e osso nasal em todos os mamíferos domésticos, articulando, também, com o osso 

palatino nos carnívoros. Este apresenta uma fossa do saco lacrimal e um orifício lacrimal, 

que constitui a entrada para o canal nasolacrimal. Apresenta uma superfície orbital e uma 

superfície nasal, estando a superfície facial ausente em felídeos, apresenta-se ligado 

rostralmente à superfície orbital do osso maxilar (König & Liebich, 2020). 
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Figura 4 - Crânio de um gato doméstico em vista lateral. 1 - Ossificação do ligamento orbital; 2 - Osso 

zigomático; 3 - Processo zigomático do osso frontal; 4 - Processo zigomático do osso temporal 

 

2.3.2.  Miologia da região infraorbitária 

A região infraorbitária encontra-se ventral e rostralmente à cavidade ocular, onde, 

imediatamente debaixo da pele, se encontram diversos músculos faciais, inervados por 

ramos do nervo facial (par craniano VII). O músculo elevador nasolabial, tem origem 

rostralmente à órbita e inserção na narina e lábio superior, forma uma banda muscular 

achatada que controla a elevação do lábio superior e a dilatação das narinas (Sisson, 

1986). Medialmente a este encontramos o músculo elevador do lábio superior, com 

origem no maxilar e inserção no lábio superior. Ventralmente a este, o músculo canino 

tem origem rostral à crista facial, cursa sobre o orifício infraorbitário, inserindo-se a nível 

do lábio superior, ao nível dos dentes caninos (Evans & Lahunta, 2013). O músculo 

bucinador encontra-se ventralmente, com origem nos bordos alveolares do maxilar e da 

mandíbula, e sobre ele cursa o ducto parotídeo até ao dente carniceiro superior (Barone, 

1986). 

O músculo orbicular do olho é o músculo esfíncter da fissura palpebral. A sua 

porção mais profunda (pars orbitalis) encontra-se diretamente na parede da órbita, 

enquanto que a sua porção mais superficial (pars palpebralis) se estende até à pálpebra, 

encerrando a fissura palpebral (König & Liebich, 2020). Este músculo é ancorado à órbita 
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pela fáscia medial e pelo músculo retrator do ângulo lateral do olho, o que faz com que a 

forma elíptica do olho seja mantida (Dyce et al., 2018). 

O músculo elevador do ângulo medial do olho é, nos carnívoros, constituído por 

uma forte banda muscular que tem origem na fáscia frontal e se estende, dorso 

medialmente, até à pálpebra superior. Por sua vez, o músculo retrator do ângulo lateral 

do olho, que está presente apenas em carnívoros, estende-se desde a fáscia temporal até 

ao ângulo lateral da pálpebra (König & Liebich, 2020). 

O músculo malar está praticamente ausente no gato, consistindo em fibras isoladas 

com origem na fáscia facial e que se inserem na pálpebra inferior, permitindo que esta se 

mantenha em posição. Continua-se e encontra-se parcialmente recoberto pelo músculo 

platisma e pelos músculos esfíncter superficial e profundo do pescoço (Barone, 1989; 

König & Liebich, 2020). 

Caudal e ventralmente ao orifício infraorbitário tem origem o músculo masséter a 

nível do arco zigomático e crista facial, um músculo mastigador, inervado pelo ramo 

massetérico do nervo mandibular, ramo do nervo trigémeo (par craniano V) (Evans & 

Lahunta, 2013). 

 

2.3.3.  Vascularização da região infraorbitária 

A artéria infraorbitária é a principal continuação da artéria maxilar (ramo da 

artéria carótida externa), que no seu trajeto passa junto ao músculo pterigóideo medial. 

Acompanhada pelo nervo maxilar (ramo do nervo trigémeo V) atravessa o canal alar para 

alcançar a fossa pterigopalatina. Abandona a fossa pterigopalatina através pelo orifício 

maxilar para entrar no canal infraorbitário. Esta emite um ramo para a glândula 

zigomática, bem como as artérias alveolar superior caudal, malar, alveolar dorsal medial 

e alveolares dorsais rostrais (Evans & Lahunta, 2013). 

A artéria infraorbitária termina dividindo-se nas artérias nasal dorsais lateral e 

rostral, que podem surgir antes ou depois da passagem da artéria infraorbitária pelo 

orifício infraorbitário (Evans & Lahunta, 2013). A artéria infraorbitária é a principal fonte 
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vascular da maxila e, se seccionada, pode causar hemorragia considerável (Carvalho, 

2004). 

 

2.3.4.  Inervação da região infraorbitária 

O nervo trigémeo (par craniano V) é um nervo misto, sendo o maior nervo 

sensorial da cabeça. É composto por fibras sensoriais da pele e de tecidos mais profundos 

da cabeça e por fibras motoras da musculatura de mastigação, do músculo milohióideu, 

da porção rostral do músculo digástrico, do músculo tensor do palato mole e do músculo 

tensor do tímpano (König & Liebich, 2020). 

O nervo periférico, em si, é formado pela fusão das raízes sensitiva e motora que 

se ligam na porção ventrolateral da ponte. A maior raiz sensitiva apresenta o gânglio do 

trigémeo e, pouco depois, divide-se nos seus três ramos principais: oftálmico, maxilar e 

mandibular (Dyce et al., 2018). 

A raiz sensitiva do nervo mandibular une-se à raiz motora para formar o nervo 

mandibular, que é um nervo misto, enquanto que os nervos oftálmico e maxilar são 

exclusivamente sensoriais, a este nível. O nervo mandibular emerge através do orifício 

oval, no chão da cavidade cranial, enquanto que os nervos oftálmico e maxilar passam 

rostralmente para emergir através da fissura orbital e orifício redondo atravessando depois 

o canal alar e saindo pelo orifício alar rostral, respetivamente (Evans & Lahunta, 2013). 

 O nervo maxilar passa pela parede da fossa pterigopalatina, ventralmente à órbita 

(Dyce et al., 2018). Os seus ramos distais são compostos por fibras pós ganglionares que 

inervam as glândulas lacrimal, nasal e palatina. Antes de sair da cavidade craniana, 

através do orifício redondo, desprende o ramo meníngeo para as partes basais da dura-

máter (König & Liebich, 2020). 

Posteriormente, entra no canal infraorbitário, através do orifício maxilar, a partir 

do qual se designa como nervo infraorbitário (Dyce et al., 2018), continuação direta do 

nervo maxilar (König & Liebich, 2020). Dentro do canal infraorbitário, o nervo 

infraorbitário distribui curtos ramos para os alvéolos dos dentes pré-molares e molares e 

para a mucosa nasal, bem como ramos alveolares rostrais mais longos que se continuam 
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dentro do osso, para além do orifício infraorbitário, até aos alvéolos dos dentes caninos e 

incisivos (Dyce et al., 2018). Nos gatos, tal acontece na fossa pterigopalatina, a partir do 

nervo maxilar (Davis et al., 2021). 

Após a saída, o nervo infraorbitário emite os ramos labiais superiores e nasais 

internos e externos, que passam pelo nariz até ao bordo do território do nervo 

infratroclear, ramo do nervo oftálmico do trigémeo (Dyce et al., 2018). 

Apesar de estar recoberto de músculos, assim que emerge do orifício 

infraorbitário, o nervo infraorbitário pode ser palpado, estimulado por pressão ou 

bloqueado através da inoculação de anestésico (Dyce et al., 2018). A correta localização 

do orifício e do nervo infraorbitário são importantes para a realização de procedimentos 

anestésicos locais, assim como em cirurgias orais e maxilofaciais (Ercikti et al., 2017). 

 

2.4.  Morfometria 

A morfometria refere-se ao estudo das formas biológicas e a sua covariação com 

outras variáveis (Adams et al., 2004). Os estudos morfométricos podem basear-se na 

análise de referências anatómicas, distâncias, ângulos ou contornos e têm como objetivo 

obter e recombinar informação para obtenção de dados biológicos precisos (Navarro et 

al., 2004). 

Os métodos quantitativos apresentam uma taxa de erro muito reduzida e permitem 

detetar diferenças subtis entre indivíduos e populações (Sheets et al., 2006), sendo que, 

atualmente, os meios digitais, aliados a técnicas anatómicas, permitem a mensuração 

automática e com grande exatidão de diversos parâmetros (Navarro et al., 2004). 

 

2.5.  Imagiologia avançada 

 A radiografia tem sido, progressivamente, substituída pela tomografia 

computorizada (TC) e pela ressonância magnética (RM), na avaliação da complexidade 

anatómica da cabeça (Dorbandt et al., 2017). A compreensão do funcionamento de cada 

método imagiológico é importante, não só para maximizar a sua utilização, mas, também, 
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para conhecer as suas limitações. A TC tem como base os mesmos princípios físicos que 

a radiografia tradicional, porém, quando comparadas, a TC dispõe de um contraste 

superior, conferindo aos tecidos as cores preta, branca e ainda 4096 tons de cinza. Dado 

que é impossível, ao olho humano, a diferenciação destes tons, capaz apenas de fazer a 

distinção entre cerca de 40 tons de cinza, há a necessidade de ajuste da largura de banda 

para otimizar o contraste nos tecidos de interesse (Anjou, 2018). 

 A absorção de radiação no animal é diretamente proporcional à atenuação linear 

dos tecidos pelos quais o feixe passa e à espessura do objeto (Ohlerth & Scharf, 2007). A 

absorção linear da alta quilovoltagem deve-se à densidade do tecido ou, mais 

precisamente, à densidade de eletrões (Anjou, 2013). Assim, tecidos de alta densidade de 

eletrões, como o tecido ósseo, possuem uma absorção linear superior, quando comparados 

com os de baixa densidade, nomeadamente a gordura ou os fluidos corporais (Ohlerth & 

Scharf, 2007).  

 Cada imagem de TC ou de RM representa uma fatia do corpo formada por uma 

matriz, preenchida por secções cúbicas designadas elementos de volume ou voxel, sendo 

que a cada voxel está associado a uma corrente eletrónica que está localizada 

espacialmente no corpo e é processada por um sistema informático (Anjou, 2018). 

Os dados obtidos a partir da atenuação das diferentes projeções (de até 1000 

ângulos diferentes) são recalculados, utilizando um modelo matemático (filtered back 

projection), o que resulta numa matriz das médias das absorções relativas de raios-x em 

cada elemento de volume da matriz, no corte de tecido examinado (Ohlerth & Scharf, 

2007; Anjou, 2013).  

As variações na intensidade da corrente são expressas pela visualização, no 

monitor, de diferentes brilhos. Assim, um voxel associado a uma maior atenuação de raio, 

na TC, ou maior intensidade de sinal, no caso de RM, é expresso com um tom mais 

branco, enquanto que a falta de atenuação ou de intensidade é visualizado com um tom 

escuro, como é o caso do ar. Uma das diferenças entre TC e RM é que, enquanto que na 

TC as imagens só podem ser obtidas paralelamente ao sistema, na RM as imagens podem 

ser obtidas em qualquer plano. Assim, na TC há a necessidade de reformatação 

multiplanar para avaliações mais exatas das estruturas, podendo, também, ser feita uma 



 

13 
 

renderização nos programas informáticos de imagem de modo a formar representações 

tridimensionais (Anjou, 2018). 

 O facto de ser possível, com a TC e a RM, a realização de reconstruções em três 

dimensões constitui uma vantagem na realização de diagnósticos, uma vez que elimina 

erros de visualização como os que ocorrem por sobreposição (Garland et al., 2002). O 

desenvolvimento da TC e da RM levaram ao ressurgimento do interesse pelo estudo 

anatómico de cortes transversos (Figura 6), uma abordagem da disciplina que era, até 

recentemente, considerada ultrapassada, mas agora é claramente indispensável para a 

interpretação de imagens obtidas por TC e RM (Dyce et al., 2018). 

A reconstrução multiplanar (MPR, do Inglês, multiplanar reconstruction) é o 

processo de uso dos dados de imagens axiais de TC de modo a criar imagens 

bidimensionais não axiais (Dalrymple et al., 2005). Esta técnica torna possível 

reorganizar ou reformatar imagens, para que os voxel ao longo de um plano diferente do 

plano transversal sejam exibidos como uma nova matriz de píxeis, formando uma nova 

imagem, que pode auxiliar no reconhecimento de certas estruturas e permite uma 

avaliação mais exata, por exemplo, no caso de medição de estruturas (Anjou, 2018). 

 Embora se considere que os dois métodos sejam complementares entre si, a TC 

está mais indicada para o diagnóstico de doenças do foro ósseo, enquanto que a RM será 

mais adequada em doenças dos tecidos moles (Gielen et al., 2012). 

 Devido aos recentes avanços tecnológicos, o uso e aplicações da TC têm vindo a 

aumentar. Com o desenvolvimento da TC helicoidal, os tempos de aquisição têm vindo a 

diminuir, o que constitui uma enorme vantagem em Medicina Veterinária, uma vez que 

os animais têm que ser submetidos a sedação para realizar o procedimento (Garland et 

al., 2002).  

Nas imagens radiográficas da cabeça do gato (Figura 5) , podemos observar as 

diferenças entre o crânio de um gato mesaticéfalo e de um gato braquicéfalo, sendo de 

notar, no braquicéfalo o menor comprimento do osso nasal, a deslocação dorsal do palato 

duro, das vias aéreas nasais e da mandíbula, as conchas comprimidas e deslocadas e o 

palato mole espessado e alongado (Schlueter et al., 2009). 
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Figura 5 - Imagens radiográficas representativas de um crânio mesaticéfalo (A) e braquicéfalo (B). 

Retirado de Schlueter e colaboradores (2009). 

 

 

Figura 6 - Termos direcionais e planos anatómicos do corpo animal. Adaptado de Dyce e colaboradores 

(2018). 
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2.6. Parâmetros morfométricos da região infraorbitária 

Apesar de ser uma região pouco estudada em Medicina Veterinária, em humanos 

este tema tem sido alvo de interesse como se pode verificar na Tabela 1. 

Em 2005, Agthong e colaboradores realizaram um estudo com o objetivo de 

examinar as variações do orifício infraorbitário e supraorbitário de acordo com o lado e 

o sexo. O estudo foi realizado com a dissecação anatómica de 110 crânios de adultos, 

diferenciados em sexo (70 crânios de macho e 40 crânios de fêmea). Foram medidos, 

bilateralmente, os seguintes parâmetros: distâncias do orifício supraorbitário à linha 

média, do orifício infraorbitário ao osso nasal, do orifício infraorbitário ao bordo orbitário 

inferior, e ângulo entre a linha que liga o orifício infraorbitário com a espinha nasal 

anterior e o plano horizontal. Foram encontradas diferenças significativas entre sexos, o 

que sugere que este deve ser tido em consideração aquando da localização destas 

estruturas. 

Aggarwal e colaboradores (2015), através da dissecação anatómica de 67 crânios 

de adultos de sexo indeterminado estudaram o orifício infraorbitário de ambos os lados. 

Observaram um total de 133 orifícios infraorbitários, examinando variações na forma, 

número, localização em relação aos pontos de referência óssea e relação com os dentes 

superiores. Observaram, também, a presença ou ausência de orifício infraorbitário 

acessório. O objetivo foi providenciar informação útil para o planeamento de bloqueios 

anestésicos do nervo infraorbitário e cirurgias da área periorbitária. 

Ercikti e colaboradores (2017) estudaram a localização do orifício infraorbitário, 

tendo como objetivo documentar os pontos de referência anatómicos mais práticos para 

definir a sua localização e assim facilitar o bloqueio do nervo infraorbitário e diminuir o 

risco de lesões durante cirurgias periorbitárias. O objeto de estudo foram 20 cadáveres 

adultos que foram analisados através de disseção anatómica e os resultados obtidos foram 

que, em 75% dos casos, o orifício infraorbitário se localiza na linha que liga a comissura 

palpebral lateral à asa do nariz. 

Num estudo datado de 2017, Nam e colaboradores estudaram a localização do 

nervo infraorbitário e estruturas vizinhas, com o objetivo de fornecer conhecimento 

preciso da sua anatomia e evitar lesões iatrogénicas do nervo infraorbitário. Foram usados 

40 crânios de indivíduos adultos, sendo 20 homens e 20 mulheres, sendo que as diferenças 
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de sexo foram também tidas em conta. Os autores localizaram, através de dissecação 

anatómica, o nervo infraorbitário, o canal infraorbitário e o orifício infraorbitário, 

medindo, também, as distâncias entre estas estruturas. Foi, também, analisada a diferença 

entre canal e sulco infraorbitário, bem como verificada a presença de orifício 

infraorbitário acessório (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Imagens representativas das formas possíveis do canal ou sulco infraorbitário em humanos. A 

e D - Tipo 1, existe um verdadeiro canal infraorbitário; B e E - Tipo 2, existe um pseudocanal 

infraorbitário; C e F - Tipo 3, existe um sulco e um canal infraorbitário. Retirado de Nam e colaboradores 

(2017). 

 

Martins-Júnior e colaboradores (2017) realizaram uma investigação com o 

objetivo de estudar morfológica e morfometricamente as características do orifício 

infraorbitário e orifício infraorbitário acessório, através de dissecação anatómica de 94 

crânios. Estes foram avaliados quanto ao número, forma, diâmetro e localização do 

orifício infraorbitário em relação aos pontos anatómicos de referência, tendo também sido 

avaliado o orifício infraorbitário acessório quanto a estes parâmetros. Segundo os autores, 

as conclusões do trabalho podem ajudar a orientar os cirurgiões e tornar mais seguros 

alguns procedimentos durante intervenções maxilofaciais. 



 

17 
 

Em 2017, Fontolliet e colaboradores estudaram, recorrendo a imagens de TC, as 

características morfológicas e dimensionais do canal infraorbitário, bem como a sua 

relação com estruturas adjacentes, tais como o orifício infraorbitário. Recorreram a 

imagens tomográficas de 100 pacientes, tendo analisado um total de 127 canais 

infraorbitários. Com este estudo determinaram características anatómicas do canal e 

orifício infraorbitários úteis no planeamento de cirurgias na região maxilar. 

Em 2019, Polo e colaboradores realizaram um estudo com o objetivo de perceber 

se a presença de orifício infraorbitário acessório influenciava a morfologia do orifício 

infraorbitário e do nervo infraorbitário. Os fascículos nervosos do orifício infraorbitário 

de 42 indivíduos foram analisados histologicamente e uma amostra de 30 crânios foi 

submetida à análise de TC para determinar o percurso do canal que leva ao orifício 

infraorbitário acessório. Os resultados demonstraram que o nervo infraorbitário não é 

afetado pela presença de orifício infraorbitário acessório, parecendo, apenas, dividir-se 

mais proximalmente nos seus ramos quando este está presente (Polo et al., 2019). 

No que concerne à espécie felina, Davis e colaboradores (2021) realizaram um 

estudo, em crânios de 42 gatos, recorrendo a reconstruções tridimensionais e 

multiplanares de imagens de TC (Figura 8). Obtiveram as medições do comprimento do 

crânio, largura do crânio, comprimento do canal infraorbitário, bem como a altura e 

largura dos orifícios infraorbitários e a sua forma (fazendo a distinção entre redondo e 

oval- caso houvesse uma diferença entre a altura e a largura superior a 2mm). Obtiveram, 

para gatos mesaticéfalos, os seguintes valores médios: 99,5 mm de comprimento 

craniano, 67,8 mm de largura craniana, 4,5 mm de comprimento do canal infraorbitário, 

4,2 mm de altura do orifício infraorbitário e 2,9 mm de largura do orifício infraorbitário. 

Já para gatos braquicéfalos, obtiveram os seguintes valores médios: 89,1 mm de 

comprimento craniano, 70,1 mm de largura craniana, 4,4 mm de comprimento do canal 

infraorbitário, 4,7 mm de altura do orifício infraorbitário e 2,7 mm de largura do orifício 

infraorbitário. Neste estudo, os autores demonstraram que existem variações no tamanho, 

na forma e no posicionamento do orifício infraorbitário e canal infraorbitário e que 

existem diferenças significativas entre gatos braquicéfalos e mesaticéfalos, o que pode 

afetar a administração de anestésicos em bloqueios locorregionais.  
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Figura 8 - Medições efetuadas numa reconstrução tridimensioinal de uma imagem tomográfica de 

um crânio de gato. h - Altura do orifício infraorbitário; w - Largura do orifício infraorbitário; bab - 

Osso alveolar na junção cemento-esmalte do 4º pré-molar; maxP4 - 4.º dente pré-molar esquerdo. 

Retirado de Davis e colaboradores (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Tabela 1 - Descrição dos parâmetros morfométricos da região infraorbitária de humanos e animais de 

companhia. 

 

 

 

Estruturas 

estudadas 
Descrição das medidas obtidas Método Amostra Autor 

Orifício 

supraorbitário 

Orifício 

infraorbitário 

Distância do orifício 

supraorbitário à linha média; 

Distância do orifício infraorbitário 

à espinha nasal anterior; 

Distância do orifício infraorbitário 

ao bordo orbitário inferior; 

Ângulo entre a linha que liga o 

orifício infraorbitário com a 

espinha nasal anterior e o plano 

horizontal 

Dissecação 

anatómica 

110 

cadáveres 

humanos 

Agthong et 

al., 2005 

Orifício 

infraorbitário 

Orifício 

infraorbitário 

acessório 

Localização, forma, relação aos 

pontos de referência óssea e 

relação com os dentes superiores 

do orifício infraorbitário; 

Presença de orifício infraorbitário 

acessório 

Dissecação 

anatómica 

67 cadáveres 

humanos 

Aggarwal et 

al., 2015 

Orifício 

infraorbitário 

Nervo 

infraorbitário 

Posições relativas do orifício e 

nervo infraorbitários 

Dissecação 

anatómica 

20 cadáveres 

humanos 

Ercikti et al., 

2017 

Orifício 

infraorbitário 

Orifício 

infraorbitário 

acessório 

Nervo 

infraorbitário 

Canal 

infraorbitário 

Localização e posições relativas 

do nervo infraorbitário, o canal 

infraorbitário e o orifício 

infraorbitário; 

Presença de orifício infraorbitário 

acessório 

Dissecação 

anatómica 

40 cadáveres 

humanos 

Nam et al., 

2017 

Orifício 

infraorbitário 

Orifício 

infraorbitário 

acessório 

Número, forma, diâmetro e 

localização do orifício 

infraorbitário 

Presença de orifício infraorbitário 

acessório (se presente: número, 

forma, diâmetro e localização) 

Dissecação 

anatómica 

94 cadáveres 

humanos 

Martins-

Júnior et al., 

2017 
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Tabela 1 - Descrição dos parâmetros morfométricos da região infraorbitária de humanos e animais de 

companhia (continuação). 

 

  

Estruturas 

estudadas 
Descrição das medidas obtidas Método Amostra Autor 

Canal 

infraorbitário 

Orifício 

infraorbitário 

Distância entre a margem 

anterior do orifício 

infraorbitário e a margem 

posterior do canal infraorbitário 

Diâmetro do canal infraorbitário 

na sua margem posterior 

perpendicularmente ao orifício 

infraorbitário 

Ângulo entre a parte anterior do 

canal infraorbitário e o plano 

sagital paralelo ao septo nasal 

Tomografia 

computorizada 

100 

pacientes 

humanos 

Fontolliet et 

al., 2019 

Orifício 

infraorbitário 

Orifício 

infraorbitário 

acessório 

Nervo 

infraorbitário 

Comparação histológica e 

topográfica dos nervos e 

orifícios infraorbitários na 

presença ou ausência de orifício 

infraorbitário acessório 

Histologia e 

Tomografia 

computorizada 

42 cadáveres 

humanos 

Polo et al., 

2019 

Canal 

infraorbitário 

Orifício 

infraorbitário 

Comprimento do canal 

infraorbitário 

Tamanho, forma e 

posicionamento do orifício 

infraorbitário 

Tomografia 

computorizada 

42 cadáveres 

de gato 

Davis et al., 

2021 
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3. Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo contribuir para o conhecimento da anatomia da 

região infraorbitária dos gatos, recorrendo a imagens tomográficas, de modo a determinar 

valores de referência, nomeadamente das dimensões do orifício e do canal infraorbitários, 

dos globos oculares e do crânio. 

O objetivo secundário proposto foi encontrar, através de uma análise das medições 

obtidas, os rácios significativos que viessem a auxiliar a compreensão da morfometria da 

região para eventuais procedimentos cirúrgicos ou anestésicos. 
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4. Materiais e Métodos 

A amostra incluiu exames de tomografia computorizada da cabeça de gatos 

domésticos atendidos no Hospital Veterinário do Porto, do grupo Onevet, no período 

compreendido entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021.  

 

4.1. Critérios de seleção 

 Foram selecionados os exames de gatos de raça Europeu Comum com idade igual 

ou superior a nove meses, associada à maturidade do tecido ósseo da cabeça (Dyce et al., 

2018). 

Os critérios de exclusão incluíram alterações arquiteturais da cabeça, do ponto de 

vista ósseo, que interferissem com a correta identificação das referências anatómicas 

usadas nas medições realizadas. As imagens tomográficas deveriam ainda ter qualidade 

suficiente para permitir uma correta definição dos contornos ósseos da cabeça nos três 

planos anatómicos. 

 

4.2. Protocolo de aquisição das imagens tomográficas 

 As imagens tomográficas usadas neste trabalho foram obtidas com recurso ao 

tomógrafo helicoidal de 16 cortes (Aquilion Prime SP, Canon) do Hospital Veterinário 

do Porto. 

 Aquando da realização do exame de TC, o animal foi colocado em decúbito 

ventral, sendo a cabeça alinhada com o resto do corpo e imobilizada para se manter em 

posição. Foram realizados os topogramas lateral e ventrodorsal desde a terceira vértebra 

cervical até ao plano nasal, de modo a avaliar o correto posicionamento e definir a 

colimação da região de interesse e orientação dos cortes transversais. As configurações 

foram ~120 kVp e 120 mAs. As imagens foram adquiridas em cortes transversais de 1 

mm (Gielen et al., 2012). 
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As imagens de TC foram obtidas através de cortes transversais, sendo a 

informação reunida ao longo do eixo e, posteriormente, foram feitos cortes nos outros 

planos de modo a criar as projeções sagital, dorsal e oblíqua (Schwarz, 2011). 

 

4.3. Parâmetros morfométricos estudados  

A Tabela 2 descreve os parâmetros morfométricos estudados, de acordo com as 

estruturas anatómicas relacionadas com a região infraorbitária. 

Para a realização das medições descritas na Tabela 2, as imagens foram alinhadas 

nos três planos, como demonstrado nas Figuras 9 a 11. O plano sagital foi alinhado ao 

nível do palato duro, o plano transversal na crista occipital e o plano dorsal na linha média 

interincisiva. 

Uma vez que o programa informático utilizado permitia a visualização simultânea 

dos três planos anatómicos (sagital, transversal e dorsal), a identificação dos planos de 

medição e delimitação das estruturas anatómicas a medir foi feita com maior precisão. 

 

Figura 9 - Representação esquemática dos planos sagital (A), transversal (B) e dorsal (C), numa imagem 

de tomografia computorizada, de um crânio de gato, alinhados de forma a permitir realizar as medições 

do comprimento do crânio (no plano sagital) e da altura e largura dos globos oculares (no plano 

transversal). 

 



 

24 
 

 

 

Figura 10 - Representação esquemática dos planos sagital (A), transversal (B) e dorsal (C), numa 

imagem de tomografia computorizada, de um crânio de gato, alinhados de forma a permitir realizar as 

medições da altura e largura dos orifícios infraorbitários, largura entre os orifícios infraorbitários direito e 

esquerdo (plano transversal) e largura do crânio (plano dorsal). 

 

 

Figura 11 - Representação esquemática dos planos sagital (A), transversal (B) e dorsal (C), numa 

imagem de tomografia computorizada, de um crânio de gato, alinhados de forma a permitir realizar as 

medições do comprimento do orifício infraorbitário e da largura dos arcos zigomáticos (no plano dorsal). 
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Tabela 2 - Descrição dos parâmetros morfométricos estudados na região infraorbitária do gato. 

 

4.4. Protocolo de análise das imagens tomográficas  

As imagens de TC foram trabalhadas no formato de imagem padronizado pelo 

sistema de Comunicação de Imagens Digitais em Medicina (DICOM, do Inglês, Digital 

Imaging and Communications in Medicine). As medições lineares foram realizadas com 

o programa informático de processamento de imagem DICOM HorosTM 

(https://horosproject.org/), usando o filtro de osso para otimizar o contraste entre o osso 

e os tecidos moles. 

Foram realizadas duas sessões de medição dos parâmetros morfométricos (sessão 

1 e sessão 2), pelo mesmo observador (ARVS), cuja concordância foi posteriormente 

analisada. 

Região anatómica Parâmetro morfométrico 

Orifício e canal 

infraorbitários 

Altura do orifício infraorbitário (AOI): altura máxima obtida no centro do 

orifício infraorbitário (Figura 12) 

Largura do orifício infraorbitário (LOI): largura máxima entre dois pontos 

paralelos do orifício infraorbitário (Figura 13) 

Largura entre os orifícios infraorbitários (LEOI): distância entre os dois pontos 

mais mediais dos orifícios infraorbitários esquerdo e direito (Figura 14) 

Comprimento do canal infraorbitário (CCI): distância entre o orifício maxilar e 

o orifício infraorbitário (Figura 15) 

Globo ocular 

Altura do globo ocular (AGO): distância máxima obtida do chão ao teto da 

órbita (Figura 16) 

Largura do globo ocular (LGO): distância máxima entre ponto mais medial e o 

ponto mais lateral da órbita (Figura 17) 

Arco zigomático 

Largura do arco zigomático (LAZ): largura máxima interna do arco zigomático, 

medida no corte ao nível do canal infraorbitário, rostralmente ao processo 

frontal do osso zigomático (Figura 18) 

Crânio 

Largura craniana (LCr): largura máxima entre os arcos zigomáticos obtida na 

base do processo frontal do osso zigomático (Figura 19) 

Comprimento craniano (CCr): desde a protuberância occipital externa até à 

perpendicular ao limite cranial do osso nasal (Figura 20) 
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As imagens seguintes são representativas das medições dos parâmetros 

morfométricos realizadas nos exames de tomografia computorizada estudadas neste 

trabalho. 

 

Figura 12 - Representação esquemática da medição da altura orifício infraorbitário (AOI), numa imagem 

de tomografia computorizada em plano transversal, da cabeça de um gato. 

 

 

Figura 13 - Representação esquemática da medição da largura orifício infraorbitário (LOI), numa 

imagem de tomografia computorizada em plano transversal, da cabeça de um gato. 
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Figura 14 - Representação esquemática da medição da largura entre os orifícios infraorbitários (LEOI), 

numa imagem de tomografia computorizada em plano transversal, da cabeça de um gato. 

 

 

Figura 15 - Representação esquemática da medição do comprimento do canal infraorbitário (CCI), numa 

imagem de tomografia computorizada em plano dorsal, da cabeça de um gato. 
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Figura 16 - Representação esquemática da medição da altura do globo ocular (AGO), numa imagem de 

tomografia computorizada em plano transversal, da cabeça de um gato. 

 

 

Figura 17 - Representação esquemática da medição da largura do globo ocular (LGO), numa imagem de 

tomografia computorizada em plano transversal, da cabeça de um gato. 
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Figura 18 - Representação esquemática da medição da largura dos arcos zigomáticos (LAZ), numa 

imagem de tomografia computorizada em plano dorsal, da cabeça de um gato. 

 

 

Figura 19 - Representação esquemática da medição da largura do crânio (LCr), numa imagem de 

tomografia computorizada em plano dorsal, da cabeça de um gato. 
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Figura 20 - Representação esquemática da medição do comprimento do crânio (CCr), numa imagem de 

tomografia computorizada em plano sagital, da cabeça de um gato. 

 

4.5. Análise estatística 

Os dados foram sumariados usando a análise de estatística descritiva e analisados 

usando um sistema de software de computador (SPSS Statistics for Windows version 

23.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA). A significância foi estabelecida para P<0,05. 

 

O coeficiente de correlação intraclasses (CCI) e a análise de Bland-Altman foram 

usados para avaliar a concordância entre as duas sessões de medidas realizadas pelo 

mesmo observador (ARVS), isto é, a repetibilidade (Lee et al. 1989). Um CCI de um (1) 

indica concordância perfeita e um CCI de zero (0) indica que não há concordância. 

Limites inferiores do intervalo de confiança (IC) de 95% ≥ 0,75, indicam forte associação 

entre as duas medidas (Lee et al., 1989; Petrie & Watson, 2013). 

 

Para a análise de Bland-Altman, primeiro calculamos a diferença da média ( d ) 

entre pares de medidas em cada ponto e o seu IC 95% como d ± 2.EPM, onde EPM é o 

erro padrão da média. Quando esse intervalo inclui o zero, as medidas são consideradas 

concordantes. De seguida, foram estimados os limites de concordância 95% (LC) por    

d ± 1.96 desvio padrão (DP). LC de 95% mais estreitos estão associados a uma maior 

concordância entre as medidas (Bland & Altman, 1986). 
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A análise estatística foi realizada considerando cada lado individualmente nos 

parâmetros: 

- Altura do orifício infraorbitário; 

- Largura do orifício infraorbitário; 

- Altura do globo ocular; 

- Largura do globo ocular; 

- Comprimento do canal infraorbitário; 

- Largura do arco zigomático. 

 

Foi ainda considerada a medida total nos parâmetros: 

- Largura entre os orifícios infraorbitários; 

- Comprimento do crânio; 

- Largura do crânio. 

 

Além das medidas adquiridas das imagens tomográficas, foram determinados os 

seguintes rácios: 

- Altura do orifício infraorbitário x 20/ Comprimento do crânio; 

- Largura do orifício infraorbitário x 2/ Largura do crânio; 

- Largura do orifício infraorbitário/ Largura do globo ocular; 

- Largura do orifício infraorbitário/ Largura do arco zigomático; 

- Largura entre os orifícios infraorbitários/ Largura do crânio; 

- Comprimento do canal infraorbitário x 20/ Comprimento do crânio; 

- Altura do globo ocular/ Comprimento do crânio; 

- Largura do globo ocular/ Largura do crânio; 

- Largura do globo ocular/ Largura do arco zigomático; 

- Largura do arco zigomático/ Largura do crânio; 

- Largura do crânio - Largura do arco zigomático x 2; 

- Largura do crânio/ Comprimento do crânio. 

 

O teste T emparelhado foi usado para estudar as diferenças entre lados e sexos nos 

parâmetros avaliados. Por fim, estudou-se a correlação entre os parâmetros altura do 

orifício infraorbitário, largura do orifício infraorbitário, comprimento do canal 

infraorbitário, comprimento do crânio e largura do crânio. O coeficiente de correlação 
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pode assumir valores positivos ou negativos, variando entre -1 e 1, correspondendo o 0 a 

uma não associação linear entre os parâmetros em análise. Um valor de ± 0,9 indica uma 

correlação muito forte, de ± 0,7 a ± 0,9 indica uma correlação forte, de ± 0,5 a ± 0,7 indica 

uma correlação moderada, de ± 0,3 a ± 0,5 indica uma correlação fraca, e de 0 a ± 0,3 

indica uma correlação desprezível. O estudo da correlação foi realizado nos parâmetros 

com correlação moderada. 
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5. Resultados 

Aplicados os critérios de seleção à amostra, 24 gatos foram alvo de análise 

estatística descritiva e inferencial. Estes animais eram todos da raça Europeu Comum, de 

ambos os sexos (12 fêmeas e 12 machos) e com idades compreendidas entre os 4 e os 17 

anos, sendo a idade média de 10,14 ± 3,73 anos. O peso vivo médio foi de 4,67 ± 1,31 

kg, tendo variado entre 3,25 kg e 7,65 kg (Tabela 3). 

Os resultados relativos aos três gatos excluídos, dois indivíduos da raça Persa e 

um gato Europeu Comum com três meses de idade, foram, por decisão a posteriori dos 

investigadores alvo de análise estatística descritiva (Tabela 3). 

A análise da repetibilidade, permitiu observar que todos os valores da d obtidos 

aproximaram-se do zero. O valor mais elevado de d encontrado pelo método Bland-

Altman foi obtido na comparação entre a sessão 1 e a sessão 2 de medidas no parâmetro 

largura do crânio ( d =0,132) (Tabela 4). 

Os valores do limite inferior do 95% IC para CCI para a repetibilidade foram 

≥ 0,75, sendo o mais baixo de 0,762, observado entre as sessões 1 e 2 da medida largura 

do globo ocular (Tabela 5). 

A análise estatística descritiva permitiu obter os valores apresentados na Tabela 6 

para os parâmetros morfométricos avaliados e os valores apresentados na Tabela 7 para 

os rácios calculados. Não foram observadas diferenças entre lados. 

Os coeficientes de correlação encontrados entre os parâmetros avaliados indicam 

uma correlação moderada significativa entre a largura do orifício infraorbitário e 

comprimento do crânio de 0,531 e correlações fracas entre o comprimento do canal 

infraorbitário e largura do crânio de 0,476 entre a altura do orifício infraorbitário e 

comprimento do crânio de 0,311, bem como entre o comprimento do canal infraorbitário 

e comprimento do crânio de 0,359 (Tabela 8).  

Da análise de regressão entre o comprimento do crânio e a largura do orifício 

infraorbitário obtivemos a reta de regressão: y = 0,0499x - 1,772 em que y=largura do 

orifício infraorbitário e x=comprimento do crânio (Figura 21). Da análise de regressão 

entre o comprimento do canal infraorbitário e a largura do crânio obtivemos a reta de 
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regressão: y = 0,0739x + 0,7427 em que y=comprimento do canal infraorbitário e x= 

largura do crânio (Figura 22). 

Foram observadas diferenças significativas entre sexos (Tabelas 9 e 10), nos 

parâmetros: 

 - Altura do orifício infraorbitário; 

- Largura do orifício infraorbitário; 

- Largura do orifício infraorbitário / Largura do globo ocular; 

- Largura do orifício infraorbitário/ Largura do arco zigomático; 

- Largura entre os orifícios infraorbitários; 

- Largura entre os orifícios infraorbitários/ Largura do crânio; 

- Altura do globo ocular; 

- Comprimento do canal infraorbitário; 

- Comprimento do crânio; 

- Largura do crânio/ Comprimento do crânio; 

- Largura do crânio. 
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Tabela 3 - Caracterização dos animais estudados nas TC quanto à raça, sexo, idade e peso vivo. 

Número de caso Raça Sexo Idade (anos) Peso vivo (kg) 

1 Europeu Comum F 5 Sem dados 

2 Europeu Comum M 10 4 

3 Europeu Comum F 12 3,7 

4 Europeu Comum M 9 5,8 

5 Persa F 7 Sem dados 

6 Europeu Comum F 11 3,5 

7 Europeu Comum M 12 Sem dados 

8 Europeu Comum F 11 5 

9 Persa M 9 Sem dados 

10 Europeu Comum F 10 4,4 

11 Europeu Comum M 10 4 

12 Europeu Comum F 8 3,25 

13 Europeu Comum F 13 Sem dados 

14 Europeu Comum F 4 4 

15 Europeu Comum M 11 Sem dados 

16 Europeu Comum F 0,25 1,1 

17 Europeu Comum M 4 Sem dados 

18 Europeu Comum M 16 4,99 

19 Europeu Comum F 8 Sem dados 

20 Europeu Comum F 17 3,25 

21 Europeu Comum M 13 4 

22 Europeu Comum M 8 6,4 

23 Europeu Comum M 4 4,4 

24 Europeu Comum F 1 4 

25 Europeu Comum F 11 Sem dados 

26 Europeu Comum M 13 7,09 

27 Europeu Comum M 13 7,65 
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Tabela 4 - Resultados obtidos na comparação entre as medidas da sessão 1 e da sessão 2 de avaliação, nos 

24 gatos da raça Europeu Comum (em milímetros). 

Parâmetro d  EPM 
d 95% 

IC 

DP 95% LC 

Altura do orifício 

infraorbitário 
-0,051 0,041 

-0,133 a 

0,032 
0,284 

-0,607 a 

0,506 

Largura do orifício 

infraorbitário 
-0,022 0,032 

-0,087 a 

0,043 
0,223 

-0,460 a 

0,416 

Largura entre os orifícios 

infraorbitários 
0,000 0,070 

-0,145 a 

0,145 
0,344 

-0,674 a 

0,674 

Altura do globo ocular -0,007 0,094 
-0,197 a 

0,183 
0,647 

-1,276 a 

1,262 

Largura do globo ocular 0,031 0,081 
-0,132 a 

0,195 
0,557 

-1,061 a 

1,123 

Comprimento do canal 

infraorbitário 
0,044 0,034 

-0,025 a 

0,113 
0,238 

-0,422 a 

0,510 

Largura do arco zigomático -0,069 0,132 
-0,335 a 

0,197 
0,915 

-1,863 a 

1,725 

Comprimento do crânio -0,081 0,275 
-0,651 a 

0,489 
1,318 

-2,665 a 

2,503 

Largura do crânio 0,132 0,096 
-0,067 a 

0,331 
0,471 

-0,792 a 

1,055 

d - diferenças médias, EPM - erro padrão da média, DP - desvio padrão, IC - intervalo de confiança, 

LC - limites de concordância. Gl - graus de liberdade. 
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Tabela 5 - Coeficientes de correlação intraclasses (CCI) obtidos na comparação entre as medidas da sessão 

1 e da sessão 2 de avaliação, nos 24 gatos da raça Europeu Comum (em milímetros). 

Parâmetro CCI CCI 95% IC Valor de P 

Altura do orifício infraorbitário 0,914 0,852 a 0,951 < 0,001 

Largura do orifício infraorbitário 0,890 0,812 a 0,937 < 0,001 

Distância entre os orifícios 

infraorbitários 
0,982 0,960 a 0,992 < 0,001 

Altura do globo ocular 0,892 0,813 a 0,938 < 0,001 

Largura do globo ocular 0,860 0,762 a 0,920 < 0,001 

Comprimento do canal 

infraorbitário 
0,888 0,810 a 0,936 < 0,001 

Largura do arco zigomático 0,925 0,871 a 0,957 < 0,001 

Comprimento do crânio 0,966 0,921 a 0,985 < 0,001 

Largura do crânio 0,990 0,976 a 0,995 < 0,001 

CCI - coeficiente de correlação intraclasses, IC - intervalo de confiança, LC - limites de concordância. 

Gl - graus de liberdade. 
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Tabela 6 - Estatística descritiva dos parâmetros morfométricos avaliados (em milímetros). 

Parâmetro 

Europeu Comum adulto 

Persa 

adulto 

Europeu 

Comum  

(3 meses 

de idade) 
Mínimo Máximo Média DP 

Altura do orifício 

infraorbitário 
2,550 5,580 3,819 0,684 3,695 3,610 

Largura do orifício 

infraorbitário 
1,970 3,880 2,779 0,470 2,260 2,084 

Largura entre os orifícios 

infraorbitários 
24,000 30,600 27,696 1,874 29,250 19,500 

Altura do globo ocular 22,300 28,800 25,517 1,538 26,025 20,025 

Largura do globo ocular 20,070 25,400 23,462 1,110 24,075 19,100 

Comprimento do canal 

infraorbitário 
4,420 6,330 5,237 0,489 5,645 3,791 

Largura do arco 

zigomático 
10,100 19,700 14,404 2,466 13,850 14,200 

Comprimento do crânio 81,300 100,010 91,519 5,059 69,470 75,400 

Largura do crânio 53,390 66,160 60,799 3,147 75,410 45,560 

EPM - erro padrão da média, DP - desvio padrão. 
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Tabela 7 - Estatística descritiva dos rácios calculados (em milímetros). 

Rácio 

Europeu Comum adulto 

Persa 

adulto 

Europeu 

Comum 

(3 meses 

de idade) 
Mínimo Máximo Média DP 

Altura do orifício 

infraorbitário/ 

Altura do globo ocular 

0,105 0,228 0,150 0,029 0,142 0,180 

Altura do orifício infraorbitário 

x 20/ Comprimento do crânio 
0,564 1,229 0,840 0,145 1,064 0,957 

Largura do orifício 

infraorbitário x 2/ Largura do 

crânio 

0,097 0,333 0,183 0,056 0,060 0,091 

Largura do orifício 

infraorbitário/ Largura do 

globo ocular 

0,085 0,169 0,118 0,018 0,094 0,106 

Largura do orifício 

infraorbitário/ Largura do arco 

zigomático 

2,849 6,271 3,914 0,668 0,163 0,147 

Largura entre os orifícios 

infraorbitários/ Largura do 

crânio 

0,414 0,498 0,456 0,026 0,388 0,428 

Altura do globo ocular/ 

Comprimento do crânio 
0,255 0,326 0,280 0,016 0,375 0,266 

Largura do globo ocular/ 

Largura do crânio 
0,337 0,461 0,387 0,026 0,319 0,432 

Largura do globo ocular/ 

Largura do arco zigomático 
1,162 2,216 1,665 0,267 1,738 1,387 

Comprimento do canal 

infraorbitário x 20/ 

Comprimento do crânio 

0,937 1,350 1,152 0,102 1,625 1,006 

Largura do arco zigomático/ 

Largura do crânio 
0,168 0,318 0,238 0,044 0,184 0,312 

Largura do crânio/ 

Comprimento do crânio 
0,598 0,728 0,668 0,035 1,086 0,604 

Largura do crânio - 

Largura do arco zigomático x 2 
20,910 41,850 31,991 6,101 47,710 17,160 

EPM - erro padrão da média, DP - desvio padrão. 

  



 

40 
 

Tabela 8 - Coeficientes de correlação de Pearson encontrados entre os parâmetros altura e largura do 

orifício infraorbitário, comprimento do canal infraorbitário, comprimento e largura do crânio. 

Parâmetro 

Altura do 

orifício 

infraorbitário 

Largura do 

orifício 

infraorbitário 

Comprimento 

do canal 

infraorbitário 

Comprimento 

do crânio 

Largura 

do 

crânio 

Altura do 

orifício 

infraorbitário 

1     

     

Largura do 

orifício 

infraorbitário 

0,665** 1    

P = 0,000     

Comprimento 

do canal 

infraorbitário 

0,222 0,204 1   

P = 0,130 0,165    

Comprimento 

do Crânio 

0,311* 0,531** 0,359* 1  

P = 0,036 0,000 0,014   

Largura do 

crânio 

0,100 0,083 0,476** 0,462** 1 

P = 0,500 0,574 0,001 0,001  

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

.  

y = 0.0499x - 1.772

1.5

2

2.5

3

3.5

4

80 85 90 95 100 105

Figura 21 - Reta da regressão obtida entre os parâmetros largura do orifício 

infraorbitário e comprimento do crânio 
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Figura 22 - Reta da regressão obtida entre os parâmetros largura do crânio e comprimento do canal 

infraorbitário. 
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Tabela 9 - Estatística descritiva dos parâmetros morfométricos para machos e fêmeas nos quais se 

observaram diferenças entre os sexos (em milímetros). 

Parâmetro 
Mínim

o 

Máxi

mo 
Média DP EPM 

Persa 

adulto 

Altura do orifício 

infraorbitário 

F 2,550 5,200 3,610 0,659 0,135 3,059 

M 2,720 5,580 4,028 0,655 0,134 4,330 

Largura do orifício 

infraorbitário 

F 1,970 3,200 2,600 0,338 0,069 1,865 

M 2,040 3,880 2,958 0,520 0,106 2,656 

Largura do orifício 

infraorbitário / Largura 

do globo ocular 

F 0,085 0,135 0,113 0,012 0,003 0,074 

M 0,086 0,169 0,124 0,021 0,004 0,116 

Largura do orifício 

infraorbitário/ Largura 

do arco zigomático 

F 2,849 5,366 3,676 0,621 0,127 0,128 

M 3,126 6,271 4,152 0,640 0,131 0,202 

Largura entre os 

orifícios infraorbitários 

F 24,000 28,600 26,442 1,542 0,445 30,300 

M 26,400 30,600 28,950 1,239 0,358 28,200 

Largura entre os 

orifícios infraorbitários/ 

Largura do crânio 

F 0,414 0,495 0,441 0,023 0,007 0,392 

M 0,439 0,498 0,471 0,021 0,006 0,384 

Altura do globo ocular 

F 22,300 28,700 24,983 1,684 0,351 27,500 

M 24,400 28,800 26,061 1,227 0,256 24,550 

Comprimento do canal 

infraorbitário 

F 4,420 5,740 5,015 0,421 0,086 5,813 

M 4,500 6,330 5,460 0,456 0,093 5,478 

Comprimento do crânio 

F 81,300 91,800 88,056 3,164 0,675 71,340 

M 87,900 
100,01

0 
94,537 4,523 0,964 67,600 

Largura do crânio/ 

Comprimento do crânio 

F 0,657 0,705 0,686 0,015 0,003 1,083 

M 0,598 0,728 0,650 0,042 0,009 1,088 

Largura do crânio 

F 53,390 63,870 60,002 3,106 0,634 77,290 

M 54,800 66,160 61,596 3,044 0,621 73,530 

EPM - erro padrão da média, DP - desvio padrão. 
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Tabela 10 - Diferenças obtidas na comparação entre os parâmetros morfométricos avaliados em machos e 

fêmeas (em milímetros). 

Parâmetro Média DP EPM 
95% IC Valor 

de P 
Inferior Superior 

Altura do orifício 

infraorbitário 
-0,418 0,930 0,190 -0,811 -0,025 0,038 

Largura do orifício 

infraorbitário 
-0,358 0,696 0,142 -0,652 -0,064 0,019 

Largura do orifício 

infraorbitário / Largura 

do globo ocular 

-0,011 0,025 0,005 -0,022 -0,001 0,039 

Largura do orifício 

infraorbitário/ Largura 

do arco zigomático 

-0,475 0,973 0,199 -0,886 -0,064 0,025 

Largura entre os 

orifícios infraorbitários 
-2,508 2,314 0,668 -3,978 -1,038 0,003 

Largura entre os 

orifícios infraorbitários/ 

Largura do crânio 

-0,029 0,023 0,006 -0,044 -0,015 0,001 

Altura do globo ocular -1,078 1,625 0,339 -1,781 -0,376 0,004 

Comprimento do canal 

infraorbitário 
-0,445 0,591 0,121 -0,695 -0,195 0,001 

Comprimento do crânio -6,481 6,511 1,388 -9,368 -3,594 < 0,001 

Largura do crânio/ 

Comprimento do crânio 
0,036 0,045 0,010 0,016 0,056 0,001 

Largura do crânio -1,594 4,595 0,938 -3,535 0,346 0,103 

EPM - erro padrão da média, DP - desvio padrão. 
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6. Discussão 

 Este estudo teve como objetivo principal contribuir para o conhecimento da 

morfometria da região infraorbitária do gato, tendo, para tal, sido realizadas medições em 

imagens de tomográficas da cabeça de gatos domésticos saudáveis. Recorreu-se à análise 

de reconstruções multiplanares de TC para efetuar as medições. Estas são essenciais para 

uma interpretação correta das imagens tomográficas, bem como para medições precisas 

para o planeamento da abordagem cirúrgica ou delineamento de lesões (Schwarz, 2011). 

 Neste trabalho, a repetibilidade intraobservador foi estatisticamente adequada nas 

duas sessões de medições para cada parâmetro morfométrico estudado, pelo que 

consideramos que, de futuro, para um observador treinado, possa ser considerada apenas 

uma sessão de medidas, ao invés das duas sessões realizadas neste trabalho (Bland & 

Altman, 1986; Lee et al., 1989). 

 Nas medições realizadas, o maior desvio padrão apresentado foi relativo à 

medição do comprimento do crânio e o menor correspondeu à medição da largura do 

orifício infraorbitário, como é possível verificar na Tabela 4. Estes valores de desvios 

padrão são proporcionais à grandeza das dimensões que estamos a considerar, sendo que 

é expectável um maior erro padrão numa medida maior, como é o caso do comprimento 

do crânio e um menor erro padrão numa medida menor, como é o caso da largura do 

orifício infraorbitário. 

 Procuraram-se estabelecer rácios entre as medidas efetuadas, como descrito na 

Tabela 7, que possam vir a ser úteis em diversos procedimentos clínicos, como por 

exemplo, na realização de bloqueios anestésicos. Estes, quando realizados de forma 

adequada, representam um complemento eficaz à anestesia geral, uma vez que diminuem 

a dose necessária de fármacos e os seus efeitos sistémicos, a necessidade de anestésicos 

inalatórios e intravenosos, para além de proporcionarem uma eficaz analgesia pós-

operatória (Pinto et al., 2021). Uma vez que o nervo infraorbitário fornece fibras 

sensoriais aos dentes pré-molares, canino e incisivos maxilares, é de extrema utilidade o 

seu bloqueio em cirurgia estomatológico-dentária (Pascoe et al., 2013). Por rotina, o 

orifício infraorbitário é localizado por palpação entre o bordo dorsal do processo 

zigomático e a gengiva do dente canino, sendo que para realizar o bloqueio do nervo 

infraorbitário de forma eficaz, o anestésico deve ser injetado na porção mais caudal do 

orifício infraorbitário (Gross et al., 2000; Pascoe et al., 2013). A utilização de rácios 
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destas medidas permite a comparação entre valores de diferentes animais de diferentes 

tamanhos, retirando o efeito da dimensão do crânio.  

Com o intuito de ter a perceção das dimensões do orifício infraorbitário e do 

comprimento do canal infraorbitário, sem ter que recorrer a meios imagiológicos 

avançados, pensámos que seria interessante, conhecendo o comprimento e largura do 

crânio do animal, medidas de simples obtenção, conseguirmos inferir com alguma 

exatidão as dimensões do orifício infraorbitário e do canal infraorbitário, de forma a 

executar procedimentos anestésicos com maior segurança. Para o efeito, calculámos os 

coeficientes de correlação e encontrámos uma correlação moderada significativa entre a 

largura do orifício infraorbitário e comprimento do crânio de 0,531 e correlações fracas 

entre o comprimento do canal infraorbitário e largura do crânio de 0,476, entre a altura 

do orifício infraorbitário e comprimento do crânio de 0,311, bem como entre o 

comprimento do canal infraorbitário e comprimento do crânio de 0,359. Da análise de 

regressão entre a largura do orifício infraorbitário e o comprimento do crânio obtivemos 

a reta de regressão: y = 0,0499x - 1,772. Assim, de futuro, podemos estimar um valor da 

largura do orifício infraorbitário conhecendo o comprimento do crânio. Da análise de 

regressão entre o comprimento do canal infraorbitário e a largura do crânio obtivemos 

a reta de regressão: y = 0,0739x + 0,7427. Assim, podemos estimar o valor de 

comprimento do canal infraorbitário a partir da medida da largura do crânio. 

  Quanto às diferenças entre sexos, foram encontradas diferenças significativas nos 

valores dos parâmetros descritos na Tabela 9. Estas diferenças são particularmente 

evidentes na altura e na largura dos orifícios infraorbitários e no comprimento e na largura 

do crânio. Apesar disto, depois de obtidos estes rácios, os parâmetros deixam de 

apresentar diferença significativa entre macho e fêmea, o que reflete o facto de a diferença 

relativa às dimensões dos orifícios infraorbitários ser proporcional à diferença das 

dimensões do crânio. Os resultados observados vão ao encontro do dimorfismo sexual 

descrito nas espécies felinas (Christiansen & Harris, 2012; Stefen & Heidecke, 2012), 

incluindo nos gatos domésticos (Uddin et al., 2014). 

 No que diz respeito aos parâmetros da altura e da largura dos orifícios 

infraorbitários, os resultados obtidos neste trabalho foram comparados com os obtidos 

por Davis e colaboradores (2021), que realizaram um estudo do orifício infraorbitário em 

crânios de gatos, recorrendo a reconstruções tridimensionais de TC. Verificamos que os 
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resultados obtidos no presente estudo se aproximam dos valores encontrados por essa 

equipa nos gatos mesaticéfalos (como é o caso da raça Europeu Comum), apesar desta 

aproximação ser sempre por defeito. Tal pode ser explicado pela técnica usada, uma vez 

que as reconstruções tridimensionais eliminam a penumbra que existe nas imagens 

bidimensionais de TC e que foi por nós considerada nas medições efetuadas nos cortes 

multiplanares. No mesmo trabalho, os autores também avaliaram gatos braquicéfalos, que 

apresentaram alturas do orifício infraorbitário maiores, porém comprimentos de orifício 

infraorbitário consideravelmente menores do que os gatos mesaticéfalos avaliados no 

presente trabalho.  

Os dois gatos de raça Persa da amostra não foram incluídos na análise estatística 

inferencial. Sob o ponto de vista descritivo, constatámos que possuem um comprimento 

craniano significativamente inferior aos restantes gatos mesaticéfalos estudados. No 

trabalho de Davis e colaboradores (2021), as raças braquicéfalas apresentaram 

comprimentos do crânio menores, o que é expectável pelo que conhecemos da morfologia 

facial destes animais. Já em relação à largura do crânio, os valores foram semelhantes 

entre os animais avaliados por esses autores e os animais mesaticéfalos avaliados no 

presente estudo, o que pode sugerir que existe menor variação individual na largura 

craniana do que no comprimento craniano, quando comparamos animais com diferentes 

fenótipos da cabeça, aspeto também corroborado por Ramos e colaboradores (2021).  

No que concerne à altura e largura dos orifícios infraorbitários e à altura e largura 

do crânio em indivíduos braquicéfalos, os estudados por Davis e colaboradores 

apresentavam valores médios semelhantes aos nossos, porém sempre em excesso. Este 

facto pode dever-se, mais uma vez, à técnica utilizada (reconstrução 3D) pelos autores, 

mas também ao facto de a nossa amostra ter sido limitada a dois indivíduos, isto é, pouco 

representativos deste fenótipo de cabeça.  

 A escassa bibliografia existente sobre esta região anatómica, especialmente em 

felinos, causou alguma dificuldade na realização deste trabalho. Por esta razão, 

consideramos que os resultados obtidos no presente estudo são uma contribuição na 

caracterização da região infraorbitária no gato. Uma vez que existem diferenças entre 

gatos braquicéfalos e mesaticéfalos, que podem afetar a administração de anestésicos em 

bloqueios locorregionais e os acessos cirúrgicos, no futuro, seria de elevado interesse a 

realização do estudo desta região em gatos de raças braquicéfalas com uma amostra mais 
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ampla, de modo a obter valores de referência para estes animais que permitissem realizar 

uma comparação com os valores de gatos mesaticéfalos, obtidos neste trabalho.  

No nosso estudo, apenas incluímos um animal jovem da raça Europeu comum, no 

qual observamos diferenças relativamente aos indivíduos adultos da coleção. Apenas 

encontrámos valores aproximados aos dos adultos da raça Europeu comum nos rácios 

largura entre os orifícios infraorbitários/ largura do crânio e altura do globo ocular/ 

comprimento do crânio. Um estudo mais alargado em animais jovens poderia ser 

vantajoso, para a quantificação destes parâmetros em idades mais precoces do 

desenvolvimento. 

Seria pertinente realizar um estudo com o objetivo de relacionar as medidas 

obtidas neste trabalho com estudos previamente realizados sobre bloqueios anestésicos, 

mais concretamente, bloqueios do nervo infraorbitário, havendo interesse no 

aperfeiçoamento deste método, de modo a diminuir as lesões iatrogénicas durante a 

realização de procedimentos anestésicos locais. Seria, portanto, relevante a criação de um 

protocolo anestésico de bloqueio do nervo infraorbitário que tivesse em consideração as 

medidas obtidas neste estudo. As estruturas estudadas neste trabalho poderão, também, 

auxiliar na localização do nervo maxilar, que dá origem ao nervo infraorbitário que inerva 

esta região e que providencia a inervação autónoma da glândula lacrimal através de fibras 

do nervo intermédio-facial, ramo do nervo facial (VII par craniano).  

No futuro, seria também benéfica a padronização da técnica implementada neste 

trabalho, de forma a ser efetuada com maior rigor e facilidade. Seria também interessante 

a avaliação destes exames tomográficos, recorrendo a reconstruções 3D e posterior estudo 

da correlação entre os valores obtidos com o método recorrendo a cortes multiplanares. 
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7. Conclusão 

 Este trabalho contribuiu para a caracterização da região infraorbitária em gatos, 

mais concretamente, gatos de raça Europeu comum. A caracterização morfométrica, 

através de medições realizadas em imagens de TC, possibilitou a obtenção de valores de 

referência para esta região.  

 Foram descritos rácios pertinentes que auxiliam a realização de procedimentos 

que requerem o conhecimento mais exato das dimensões do orifício e canal infraorbitário, 

obtendo estes valores através de medições de mais simples execução e sem recurso a 

meios imagiológicos complementares, como é o caso da medida da largura ou 

comprimento cranianos. 

 Os resultados revelaram a presença de dimorfismo sexual, tendo os machos 

apresentado, em alguns parâmetros, dimensões significativamente superiores às fêmeas. 

Considera-se indispensável a existência de mais estudos sobre esta região nos quais se 

possam obter conclusões sobre a variação destes e doutros parâmetros em diferentes raças 

de gatos e idades. 

 Espera-se que os resultados obtidos neste estudo contribuam para o conhecimento 

desta região em gatos domésticos e que possam vir a ser aplicados nas variadas áreas da 

Medicina Veterinária, especialmente nas áreas da Medicina Estomatológico-dentária e 

Oftalmologia.  
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