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RESUMO 

 

A síndrome dilatação-torção gástrica é considerada uma emergência clínica que 

ocorre com grande frequência e, apesar de todos os avanços em medicina veterinária, 

continua a estar associada a elevadas taxas de mortalidade. Esta afeção tem enumeras 

implicações patológicas no organismo que exigem uma intervenção rápida e eficaz 

através de uma terapêutica médica de urgência e posterior tratamento cirúrgico. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica do tema de forma a esclarecer conceitos e 

ser possível instituir sustentabilidade aos resultados obtidos com o estudo realizado. 

Os objetivos deste estudo foram, inicialmente, caracterizar a amostra de cães com 

SDTG a nível epidemiológico e, posteriormente, avaliar a relação entre as concentrações 

plasmáticas de lactato e o prognóstico cirúrgico, a sobrevivência e o tempo de 

hospitalização. Esta amostra composta por 17 animais foi obtida entre 2015 e 2017, no 

Hospital Ars Veterinària, tendo as informações relevantes sido recolhidas 

presencialmente ou consultadas de fichas clínicas. 

Verificou-se uma relação estatisticamente significativa, antes da cirurgia, entre o 

prognóstico cirúrgico “bom” e “reservado” e o tempo de hospitalização. Além disso, foi 

observado uma relação estatisticamente significativa entre os animais que sobreviveram 

e os que não resistiram. 

Com este estudo concluiu-se que o lactato é um indicador importante do 

prognóstico da síndrome dilatação-torção gástrica, sendo fundamental ser mensurado, 

não só antes da cirurgia, como também ao longo do internamento. Para além disso, foi 

determinada uma associação positiva entre os níveis de lactato e tempo de hospitalização, 

a sobrevivência do animal e o prognóstico cirúrgico, isto é, quanto maior a concentração 

plasmática de lactato pior o prognóstico do animal. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Síndrome dilatação-torção gástrica, Prognóstico e Lactato. 
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ABSTRACT 

 

Gastric dilatation-volvulus syndrome is considered a clinical emergency that 

occurs with high frequency and continues, despite de advancements in veterinary 

medicine, to be associated with high mortality rates. This disease has numerous 

pathological implications in the organism that demand a quick and effective intervention 

through urgent medical therapy and latter surgical treatment. 

A bibliographic revision was made on the subject, in order to clarify concepts and 

to be able to apply sustainability to the results obtained via de conducted study.  

 The goals of this study were to, initially, characterize the sample in dogs with 

gastric dilatation-volvulus syndrome, on an epidemiological level and, afterwards, 

evaluate the relation between the plasmatic concentrations of lactate and surgical 

prognosis, the survival and hospitalization time. The sample of 17 animals was obtained 

between 2015 and 2017, in Ars Veterinàri Hospital, being that all relevant information 

was collected at that moment or consulted of clinical records. 

There was a statistically significant relationship, prior to surgery, between the 

"good" and "reserved" surgical prognosis and hospitalization time. In addition, observed 

a statistically significant relation between the animals that survived and those who died. 

With this study, it was concluded that lactate is an important indicator of prognosis 

in gastric dilatation-volvulus syndrome, being fundamental that it is measured, not only 

prior to the surgery, but also during hospital admission. Besides, it was determined an 

association between levels of lactate and hospitalization time, survival of the animal and 

surgical prognosis.  
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Objetivos e Estrutura da Dissertação 

A temática escolhida para a dissertação da tese de Mestrado Integrado em 

Medicina Veterinária foi a Síndrome Dilatação Torção Gástrica (SDTG) por ser um tema 

de interesse do autor quer pela abordagem cirúrgica quer pela terapêutica de urgência 

exigida.  

A SDTG é considerada uma urgência médica e cirúrgica muito frequente no cão. 

Esta afeção continua, hoje em dia, a apresentar aspetos controversos, quer seja pela 

dificuldade na identificação da etiologia como pela existência de vários protocolos de 

tratamento com prioridades e requisitos diferentes (Wingfield, 2002). O facto de ser uma 

condição clínica com um início súbito e inesperado exige que o diagnóstico seja rápido e 

preciso para que o tratamento implementado seja efetivo de modo a reverter o quadro 

clínico (Brockman, 2007). Atualmente, o tratamento de urgência aplicado a animais com 

SDTG é cada vez mais eficiente e, em termos de tratamento cirúrgico, são usadas técnicas 

rápidas e seguras, sendo usados fármacos anestésicos com poucos efeitos adversos e uma 

monotorização anestésica muito avançada. No entanto, esta doença continua associada a 

elevadas taxas morbilidade que em última instância poderá levar à morte do animal 

(Dujowich et al., 2010). 

O objeto de estudo debruçou-se sobre cães com SDTG assistidos no Hospital Ars 

Veterinària (Barcelona) no intervalo compreendido entre Setembro de 2015 a Abril de 

2017. 

A dissertação consistiu num estudo retrospetivo onde foi realizada uma análise 

detalhada sobre os dados recolhidos relacionando as mensurações das concentrações 

plasmáticas de lactato antes e depois da cirurgia com o prognóstico cirúrgico do animal, 

a taxa de mortalidade (t.m.) e o tempo de hospitalização. Será também realizado um 

estudo epidemiológico da amostra. 

Os dados foram recolhidos maioritariamente de fichas clínicas, porém alguns dos 

casos foram assistidos pelo autor e destes casos as informações, como por exemplo (p.e.) 

a identificação animal e a abordagem médica e cirúrgica, foram adquiridas 

presencialmente. 

Estruturalmente, a dissertação encontra-se organizada em dois capítulos. O 

primeiro capítulo consiste numa revisão bibliográfica e o segundo é relativo à análise 

estatística dos dados. A revisão bibliográfica consiste, como abordagem inicial, numa 

revisão da anatomia e histologia funcional do estômago, incluindo a sua localização e 
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posição, irrigação e inervação e fisiologia gástrica. Seguidamente, é descrita a etiologia e 

os diversos fatores de risco associados. Para além disso, é detalhada a fisiopatologia, 

incluindo a disfunção cardiovascular, disfunção respiratória, disfunção gastrointestinal, 

disfunção endócrina, disfunção renal, disfunção metabólica, disfunções imunes e 

hemolinfáticas e disfunções do sistema nervoso central. Como meios de diagnóstico 

incluem-se a avaliação dos sinais clínicos e exame físico, a radiografia abdominal, 

eletrocardiograma (ECG), avaliação laboratorial e pressão arterial (PA). Em termos de 

tratamento, é abordado tanto o tratamento médico como o tratamento cirúrgico. No 

tratamento cirúrgico são descritas detalhadamente as principais técnicas de gastropexia 

aberta utilizadas para a resolução da SDTG onde se incluem a gastropexia incisional, 

gastropexia em Belt Loop, gastropexia circuncostal, gastropexia de tubo, gastropexia de 

incorporação e gastrocolonopexia. As técnicas de gastropexia fechada minimamente 

invasiva incluem a gastropexia assistida por laparoscopia, a gastropexia por endoscopia, 

gastropexia por minilaparotomia, a gastropexia percutânea radiograficamente assistida e 

a gastropexia incisional radiograficamente assistida. Posteriormente são descritos os 

principais cuidados pós-cirúrgicos, complicações, recorrências e profilaxia. Por último, é 

abordado o prognóstico, com especial detalhe para avaliação e compreensão do lactato 

plasmático como indicador de prognóstico. No capítulo II, são apresentados os dados 

relativos ao estudo, bem como a sua análise estatística, relacionando os níveis de lactato 

com o prognóstico cirúrgico. Para além disso, é feita uma discussão dos mesmos e uma 

conclusão relacionando os resultados obtidos do estudo com a literatura científica 

publicada sobre o tema.  
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CAPITULO 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 

Síndrome Dilatação Torção Gástrica no Cão 

1.1. Anatomia e Histologia Funcional do Estômago  

1.1.1. Localização e Posição  

Em termos anatómicos, o estômago dos cães situa-se no abdómen anterior, 

caudalmente ao fígado, sendo que, a maior parte do órgão localiza-se à esquerda da linha 

média, sendo o seu eixo longitudinal aproximadamente transversal ao eixo longitudinal 

do corpo (Burrows, 2001; Budras et al., 2003).  

O estômago apresenta uma grande capacidade de dilatação, com a curvatura maior 

dirigida caudoventralmente, encostada à parede abdominal esquerda e a curvatura menor 

dirigida craniodorsalmente formando um ângulo agudo, denominado de incisura angular, 

quatro vezes menor do que a curvatura maior (Burrows, 2001). Desta última origina-se o 

omento maior, que se estende até à entrada da pélvis e se encontra fixado à parte esquerda 

do cólon, ramo esquerdo do pâncreas e baço através do ligamento gastroesplénico 

(Ellenport, 1986). Por sua vez, o omento menor une a curvatura menor do estômago ao 

fígado, passando entre o processo papilar e o lobo esquerdo do fígado (Dyce et al., 2004).  

O estômago é constituído por duas faces – Face cranial ou parietal e a face caudal 

ou visceral. A primeira está voltada para o fígado, parte esquerda do diafragma e parede 

abdominal esquerda e ventral. A segunda, menos extensa e menos achatada, está 

direcionada dorsal e medialmente, justaposta ao intestino delgado, ao cólon, ao pâncreas 

e ao rim esquerdo (Kӧnig et al., 2004). 

 

1.1.2. Vasos e Nervos  

O aporte sanguíneo do estômago é proveniente da artéria (A.) celíaca que se divide 

em três ramos - a A. hepática, a A. gástrica esquerda e a A. esplénica (Ellenport, 1986). 

A A. hepática apresenta como seus ramos a A. gastroepiplóica direita e a A. gástrica 

direita, por sua vez a A. esplénica dá origem à A. gastroepiplóica esquerda. Tanto a A. 

gastroepiploica direita como a A. gastroepiploica esquerda são ramos arteriais bastante 

importantes que percorrem a curvatura maior até à sua anastomose. A A. gástrica 

esquerda desloca-se ao longo da curvatura menor até sofrer anastomose com a A. gástrica 

direita (Dyce et al., 2004). Para além disso, a A. esplênica fornece ramos gástricos curtos 

para a parte dorsal esquerda da curvatura maior (Budras et al., 2003). Maioritariamente 



4 | P á g i n a  
 

estas artérias são acompanhadas por veias satélite que se unem às veias esplénica e 

gastroduodenal, ambas tributárias da veia porta (Dyce et al., 2004).  

Cerca de 80% desta irrigação arterial vai para a mucosa e o restante para a 

submucosa e muscular, porém os vasos linfáticos gástricos estão localizados, 

maioritariamente, na submucosa gástrica cuja drenagem segue para o linfonodo hepático, 

esplênico e pancreatoduodenal (Grandage, 2003). Para além disso, na mucosa estão 

dispersos diversos linfonodos gástricos responsáveis pela drenagem de várias regiões 

gástricas (Evans et al., 2013).  

O estômago é composto por um sistema de inervação intrínseco e extrínseco. Este 

último, é composto por fibras simpáticas, que partem do plexo celíaco cuja função é 

estimular a contração dos esfíncteres e inibir o peristaltismo, e fibras parassimpáticas, que 

provém do interior do tronco vagal dorsal e ventral e que estimulam o peristaltismo e a 

secreção glandular, e inibem a contração dos músculos dos esfíncteres (Gartner et al., 

2001; DeNovo, 2003). A nível intrínseco é constituído por dois sistemas de gânglios, o 

plexo mioentérico, conhecido como plexo de Auerbach, com função secretora, na 

circulação sanguínea e nos movimentos da mucosa e o plexo submucoso, conhecido como 

plexo de Maeissner, que se foca nos movimentos peristálticos do estômago. Ambos os 

plexos são regulados através de informações transmitidas pelo sistema nervoso central, 

representado pelo sistema nervoso autónomo (Gartner et al., 2001; Herdt, 2004). O 

sistema nervoso autónomo e o sistema nervoso entérico comunicam por interligação de 

fibras parassimpáticas pré-ganglionares e de fibras simpáticas pósganglionares com os 

gânglios dos dois plexos (Herdt, 2004). Os dois plexos mantêm interações entre si que 

contribuem para manter uma pressão intraluminal constante independentemente do grau 

de distensão do estômago (Walker, 2003).  

 

1. Aorta; 2. A. Celíaca; 3. A. Esplénica; 

4. A. Hepática; 5. A. Gástrica esquerda;6. 

Indicação do fígado; 7. A. 

Gastroduodenal; 8. A. Gástrica direita; 9. 

A. Pancreaticoduodenal cranial; 10. A. 

Gastroepiplóica direita; 11. A. 
Gastroepiplóica 

 

 

 

Figura 1 - Suprimento sanguíneo do estomago e baço (Dyce et al., 2004). 
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1.1.3. Fisiologia do Estômago 

O estômago encontra-se dividido em quatro regiões distintas, o cárdia (pars 

cardiaca), o fundo (fundus ventriculi), o corpo (corpus ventriculi) e a porção pilórica 

(pars pylorica) [antro pilórico (antrum pyloricum), canal pilórico (canalis pyloricus) e 

piloro (pylorus)] (Cornell, 2012).  

O cárdia, onde incluímos o esfíncter gastroesofágico, tem a função de evitar o 

refluxo de conteúdo gástrico ácido para o esófago (Burrows, 2001), e por essa razão está 

geralmente fechado, no entanto, esta porção é ampla, o que pode estar relacionado com a 

facilidade com que os cães vomitam.  

O fundo e o corpo têm, no cão, uma grande facilidade de distensão 

comparativamente às outras porções do estômago, funcionando como recetáculo 

proximal (Burrows, 2001; Dyce et al., 2004). Esta característica proporciona ao estômago 

uma capacidade, num cão de tamanho médio, que varia entre 400 e 500 mililitros (ml), 

contudo pode chegar até aos 700ml quando cheio. Em cães de raças grandes pode chegar 

a comportar 8 litros (l) de água, embora quantidades tão grandes não sejam consideradas 

fisiológicas. Animais jovens, em fase de crescimento possuem um estômago com maior 

capacidade e devido a este facto sofrem com mais frequência distensão gástrica 

(Grandage, 2003). Desta forma, e devido à sua localização anatómica, o estômago é 

apenas palpável quando se encontra distendido, isto é, repleto de conteúdo gástrico, 

perdendo a forma original descrita pois todas as partes se juntam formando um saco 

comum (Dyce et al., 2004). 

O antro pilórico funciona como uma bomba distal, cuja função é misturar os 

conteúdos gástricos e passá-los a uma velocidade constante para o duodeno (Dyce et al., 

2004). 

O piloro é um esfíncter de baixa pressão que tem um papel pouco significativo no 

esvaziamento de líquidos, mas é importante na medida em que evita que partículas de 

alimento superiores a 2 mm entrem para o duodeno (Burrows, 2001). Esta última porção 

do estômago é, fisiologicamente, cilíndrica, estreita e de parede espessada, cuja 

capacidade de distensão é mínima (Dyce et al., 2004). O estômago é um dos órgãos do 

sistema digestivo responsáveis pela digestão e mistura do bolo alimentar, formando o 

quimo, que posteriormente segue para o duodeno. Na digestão, a secreção gástrica é 

composta por duas partes distintas, a basal e a secretora. As células epiteliais de superfície 

produzem constantemente secreção basal, que é neutra ou ligeiramente alcalina e contém 



6 | P á g i n a  
 

pequenos péptidos vasoactivos. Contudo, a secreção ácida que ocorre no estômago leva 

à diminuição do pH, para um valor menor que um. Este tipo de secreção é muito 

importante para a digestão do alimento com inconveniente de influenciar a viabilidade de 

alguns minerais como o cálcio e o ferro (Herdt, 2004; Simpson, 2005b). 

 

Antecipadamente ao processo de digestão gástrica, ocorre a fase celíaca que se 

inicia com a apreensão de alimento, na qual ocorre estimulação vagal do estômago (Herdt, 

2004). Tanto o nervo vago como células ganglionares parassimpáticas secretam 

acetilcolina que estimula as células parietais das glândulas oxínticas à produção de ácido 

clorídrico, fator intrínseco e pepsinogénio. A acetilcolina estimula também as células G 

à produção de gastrina, substância responsável por estimular ainda mais as células 

parietais a produzir ácido clorídrico (Walker, 2003). Para além disso, a distensão gástrica 

provoca uma estimulação nervosa que leva as células G e as células parietais a 

continuarem a sua produção (Herdt, 2004). 

O ácido clorídrico é uma substância fundamental para a ativação da enzima 

pepsinogénio, convertendo-a em pepsina, enzima com um papel importante na digestão 

das proteínas (Gartner et al., 2001). Contudo, este ácido não participa somente na digestão 

do alimento, como também na eliminação de bactérias ingeridas e regulação da microflora 

residente composta por bactérias aeróbias e anaeróbias entre as quais se encontra o género 

Helicobacter spp., Streptococcus spp., Proteus spp. e Lactobacillus spp. (Simpson, 

2005b). Porém, por ser uma substância corrosiva, em algumas circunstâncias específicas, 

pode ser responsável pela destruição da barreira mucosa do estômago e originar úlceras 

(Burrows, 2001). Quando ocorre uma lesão, as células epiteliais migram rapidamente para 

o local da lesão e corrigem o defeito através da produção local de fatores de crescimento 

Figura 2 - Porções anatómicas do estomago (Budras et al., 2003). 
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(Simpson, 2005a). O aporte sanguíneo à mucosa gástrica é considerado de extrema 

importância. Os capilares sanguíneos fornecem oxigénio e nutrientes, permitindo uma 

renovação constante, mas também tornam possível a saída de bicarbonato pelos capilares 

fenestrados. Os iões de bicarbonato ficam aprisionados na camada de muco, sintetizado 

pelas células mucosas, e agem como tampão, mantendo a superfície da célula a um pH de 

sete (Burrows, 2001). Desta forma, a barreira mucosa é reposta, sendo constituída 

estruturalmente pela capa mucosa, células epiteliais de superfície e a membrana basal das 

células epiteliais de superfície com junções intercelulares com uma membrana rica em 

fosfolípidos hidrofóbicos, que a tornam uma barreira impermeável ao ácido e a outros 

agentes nocivos (Junqueira et al., 2004). Para além disso, as suas funções vão desde 

minimizar o movimento de elementos celulares do sangue, reduzir a perda de proteínas 

do plasma e manter uma baixa permeabilidade ao sódio (Na+) e ao hidrogénio (H+) 

(Walker, 2003). A regeneração da barreira mucosa é possível graças à síntese de 

prostaglandina E2 (PGE2) que se encontra em alta concentração em diversas células da 

mucosa gástrica. Esta hormona é responsável por várias funções, tais como, o fluxo de 

sangue ao longo da mucosa, a secreção de muco e bicarbonato, assim como a restituição 

das células epiteliais (Simpson, 2005c).  

A histamina libertada pelas células enterocromafins (ECF) tem, tal como a 

gastrina e a acetilcolina, uma função estimulante da secreção gástrica (Burrows, 2001). 

De forma oposta, a somatostatina, produzida nas células D do estômago, duodeno e 

pâncreas, tem função inibitória da secreção de ácido gástrico. A presença de alimento 

com alto teor de gorduras e em proteínas, a acidificação do antro gástrico com um pH 

inferior a três e a acidificação do conteúdo duodenal (mecanismo de retroalimentação 

negativa intestinal) representam estímulos para a produção desta substância (Walker, 

2003). 

A lipase gástrica é responsável pela digestão das gorduras no cão, sendo secretada 

em reposta à pentagastrina, histamina, PGE2 e secretina. Esta enzima permanece ativa no 

intestino delgado (Simpson, 2005b; Walker, 2003).  

Para além da função secretora, o estômago apresenta também motilidade e ambas 

as funções estão diretamente relacionadas com a consistência do material e a velocidade 

de esvaziamento gástrico (Walker, 2003). 

As contrações gástricas têm início a meio do corpo do estômago a uma velocidade 

controlada por células marca-passo, denominadas células intersticiais de Cajal (Burrows, 

2001). Estas células especializadas transmitem um impulso elétrico e consequentemente 
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levam à contração muscular. Tanto a camada muscular longitudinal como a circular 

possuem células musculares lisas interligadas entre si, sendo possível que a alteração do 

potencial de membrana de uma célula muscular seja propagada a todas as outras (Herdt, 

2004).  

Estas contrações são influenciadas por impulsos nervosos, hormonas como a 

colecistoquinina e a motilina, pela distensão gástrica, pela diferença de pressões entre o 

estômago e o duodeno, pela ação da gastrina e pela resistência oferecida ao fluxo quando 

este passa no piloro (Burrows, 2001; Simpson, 2005a). Também o volume e composição 

da refeição influenciam o esvaziamento gástrico. Os componentes líquidos passam 

rapidamente, enquanto os sólidos e pastosos são retidos mais tempo (Grandage, 2003). O 

quimo resultante desloca-se para o duodeno a uma velocidade controlada quando, de 

forma coordenada, o piloro relaxa e ocorre uma contração antral. No entanto, quando as 

partículas de alimento têm mais de 2 mm de diâmetro, o piloro permanece fechado e 

ocorre a retropropulsão para o corpo do estômago no final da contração antral. Sólidos 

considerados corpo estranho (CE) são insensíveis à ação mecânica do antro e são os 

últimos componentes da comida a abandonar o estômago (Burrows, 2001).  

Por outro lado, também existem alguns fatores que podem inibir este mesmo 

esvaziamento, como a distensão do duodeno, a ingestão excessiva de gorduras, proteínas 

e hidratos de carbono, o aumento na osmolaridade e ainda a acidificação excessiva do 

quimo quando este chega ao duodeno. Estes fatores estão encarregues de ativar o 

mecanismo de feedback neural estimulando a libertação de colecistoquinina, responsável 

por promover o atraso do esvaziamento gástrico (Gartner et al., 2001).  

O atraso no esvaziamento gástrico ou gastroparésia resulta de uma ou várias 

anomalias na motilidade gástrica, associada a anomalias no plexo mesentérico, ou de uma 

possível descoordenação antro-piloro-duodenal (Walker, 2003). Este tipo de distúrbios 

gastrointestinais tem sido reportado em animais em recuperação de SDTG, em gastrites, 

infeções ou úlceras gástricas, e também tem sido associado a alterações metabólicas e 

distúrbios eletrolíticos. Para além disso, é reconhecido como uma das principais causas 

de sintomatologia gastrointestinal, tais como anorexia, vómito e refluxos 

gastroesofágicos, podendo levar também, em casos graves, a SDTG (Walker, 2003). 
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A. Inicia-se uma onda peristáltica do estômago; 

B. À medida que a onda peristáltica se aproxima 

do piloro, este contrai-se fazendo com que parte 

do conteúdo gástrico vá para o antro pilórico; C. 

Quando a onda peristáltica alcança o antro 

pilórico, o material devidamente digerido vai 

para o duodeno e o restante para o estômago; D. 

Não se procedem grandes movimentos entre 

contrações. 

 

 

 

 

 

1.2. Etiologia, Predisposição e Fatores de Risco 

Apesar de não existirem evidências conclusivas, considera-se que a etiologia da 

SDTG é multifatorial. Torna-se realmente difícil determinar a implicação real de alguns 

dos fatores de risco sendo que, ainda hoje, existem dados contraditórios quanto a alguns 

deles (Lauten et al., 2006; Nelson et al., 2014).  

As raças com maior predisposição a apresentar SDTG são o Dogue Alemão, o São 

Bernardo, o Weimaraner, o Setter Irlandês, o Setter Gordon, o Doberman Pincher, o 

Pastor Alemão, o Caniche (Poodle), o Labrador Retriever, o Akita, o Golden Retriever e 

o Chow Chow. Apesar de serem raças de tamanho médio, o SharPey, o Dachshund e o 

Basset Hound apresentam uma elevada incidência de SDTG por terem o peito estreito e 

profundo (Mathews, 2006; Donohoe, 2007b; Bjorling, 2008; Jerold, 2014). Segundo 

alguns autores, a SDTG causa um maior índice de mortalidade e morbilidade em cães 

grandes apesar de surgir com maior frequência e precocidade em cães gigantes (Glickman 

et al., 2000b; Bjorling, 2008). Verifica-se também uma maior incidência em animais 

inteiros em comparação com castrados e no género masculino em relação ao feminino 

(Bjorling, 2008). A predisposição aumenta quando são descendentes diretos de cães que 

já sofreram um episódio de SDTG e quando têm mais de 5 anos (Schellenberg et al., 

1998; Glickman et al., 2000b;  Carrillo et al., 2016). A idade é considerada um fator de 

risco importante na medida em que, com o avançar da idade, o ligamento hepatoduodenal 

Figura 3 - Atividade motora do estômago 

(Baseado em Cunningham et al., 2009). 
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e hepatogástrico ficam mais laxos, permitindo alguma instabilidade, e tendo como 

possível consequência a SDTG (Glickman et al., 1994; DeNovo, 2003; Bjorling, 2008;  

Carrillo et al., 2016). Por cada ano de idade, o risco de SDTG aumenta em 33% em cães 

com um tórax profundo e estreito (Schellenberg et al., 1998; Glickman et al., 1998; 

Glickman et al., 2000b). 

Sabe-se que existem fatores genéticos, relacionados com questões anatómicas e 

temperamentais, que podem aumentar a probabilidade de desenvolver SDTG (Glickman  

et al., 2000a; DeNovo, 2003). Dentro deste grupo de fatores, um dos mais importantes é 

a conformação corporal, como por exemplo um rácio profundidade/largura torácica 

(RPLT) elevada, (Glickman et al., 1994; Glickman et al., 1998 et al.; Washabau, 2005; 

Raghavan et al., 2006; Carrillo et al., 2016). Esta característica anatómica pode alterar a 

relação entre o esófago e o estômago, ou seja, pode criar um ângulo agudo na junção 

gastroesofágica, que efetivamente resulta numa válvula que limita a saída de gás do 

estômago e consequente dilatação gástrica, que pode evoluir para torção (Glickman et al., 

1994; Glickman et al., 2000b; Bjorling, 2008). Outro dos fatores é o aumento dos níveis 

de gastrina que atrasam o esvaziamento gástrico e alteram a anatomia e a função da junção 

gastroesofágica, induzindo espasmos esofágicos que podem levar a aerofagia e ao 

comprometimento da eructação. Deste modo, o aumento dos níveis de gastrina está 

diretamente relacionado com um aumento da probabilidade de desenvolvimento da 

SDTG (DeNovo, 2003;  Carrillo et al., 2016). 

O temperamento do cão também está intimamente relacionado com o risco de 

desenvolver SDTG (Donohoe, 2007b). Cães descritos como calmos ou felizes 

apresentaram menor probabilidade de padecerem da afeção quando comparados com cães 

agressivos, assustados, hiperativos e sujeitos a altos níveis de stress (Glickman et al., 

2000b; Bjorling, 2008). Estas alterações comportamentais e fisiológicas podem ser 

desencadeadas por diversas razões que vão desde estar aborrecido, ter um desconhecido 

na sua casa (“pet sitting”), exercício excessivo, visita ao veterinário, viajar ou mudar de 

residência (Raghavan et al., 2006; Donohoe, 2007b; Bright, 2007; Carrillo et al., 2016). 

Atualmente a relação de cães submetidos a esplenectomia com aumento da 

incidência de SDTG continua a ser muito controversa. Segundo alguns autores, existe 

uma maior probabilidade de SDTG em cães com história de esplenectomia, concluindo 

que a gastropexia profilática deve ser considerada em cães submetidos a uma 

esplenectomia, particularmente se estiverem presentes outros fatores de risco para SDTG 

(Millis et al., 1995; Marconato, 2006; Sartor et al., 2013;  Carrillo et al., 2016). Num 
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estudo recente, recomenda-se que se realize sempre uma gastropexia profilática a animais 

submetidos a esplenectomia com alto risco de padecer de SDTG, no sentido de a poder 

evitar (Sartor et al., 2013). No entanto existem outros estudos que afirmam que não 

existem vantagens em realizar uma gastropexia profilática apenas por ser um animal 

esplenectomizado. Outros fatores de risco específicos do animal devem ser avaliados 

antes de se recomendar este procedimento (Goldhammer et al., 2010; Grange et al., 2012). 

Outro dos fatores de risco significativos é a presença de um ou vários CE gástricos. 

Um cão de raça grande ou gigante com um CE tem aproximadamente 5 vezes mais 

probabilidade a desenvolver SDTG do que um cão com características semelhantes sem 

CE. Ficou então demonstrado que existe uma forte correlação entre CE gástricos e SDTG 

em cães (Battisti et al., 2012). Isto pode dever-se à possível gastrite ou obstrução 

mecânica causada por CE que predispõem os cães a SDTG devido ao atraso no 

esvaziamento e à dilatação gástrica (Simpson, 2005b). 

A rápida ingestão de grandes quantidades de comida ou água, a disponibilização 

de apenas uma refeição por dia, as dietas constituídas por granulado de pequenas 

dimensões (inferior a 30 mm) e as taças de alimentação elevadas são considerados fatores 

que predispõem ao desenvolvimento da SDTG (Glickman et al., 1997; Glickman et al., 

2000b; Glickman et al., 2000a; Raghavan et al., 2006; Fossum, 2006; Donohoe, 2007b; 

Bjorling, 2008). Estas particularidades provocam aerofagia, distensão gástrica, atraso no 

seu esvaziamento e diminuição da motilidade gástrica que, consequentemente, podem 

levar à SDTG (Theyse et al., 1998; Bjorling, 2008). O atraso no esvaziamento gástrico é 

também evidente em cães que realizaram uma gastropexia pós SDTG comparativamente 

com cães saudáveis, porém não se podem ainda tirar conclusões se o atraso no 

esvaziamento gástrico é uma causa ou consequência da SDTG (Raghavan et al., 2006; 

Schmitz et al., 2013;  Carrillo et al., 2016). 

Contrariamente às recomendações anteriores não se deve restringir água antes e 

depois das refeições pois esta restrição está associada a um risco mais elevado de 

desenvolvimento de SDTG (Raghavan et al., 2006). Assim como, exercício pré e pós-

prandial deixou de ser considerado um potencial e importante fator de risco (Lauten, 2006).  

Atualmente, ainda não existem resultados sobre dietas que evitem SDTG em cães 

predispostos. Contudo, estudos realizados no sentido de entender os efeitos dos 

ingredientes das rações de cães concluíram que dietas alimentares secas que listam óleos 

ou gorduras entre os quatro primeiros ingredientes da etiqueta predispõem os cães a um 

alto risco para SDTG. Além disso, concluiu-se que a adição de alimentos caseiros ou 
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enlatados à dieta alimentar predominantemente seca de cães de raças grandes e gigantes 

foi associada a um risco de desenvolver SDTG de 59% e 28% respetivamente. No entanto, 

o risco diminui com o aumento de ingredientes proteicos de origem animal e, 

contrariamente ao que se pensava anteriormente, hidratos de carbono e ingredientes 

vegetais como soja, trigo, milho e arroz não estão associados a um risco aumentado de 

SDTG, independentemente do número de vezes que foram listados entre os quatro 

primeiros ingredientes de rótulo (Raghavan et al., 2006; Pipan et al., 2012). A gordura 

aumenta o tempo de esvaziamento gástrico para o duodeno. É sugerido que este atraso 

pode predispor a uma dilatação crónica que causa um alongamento do ligamento 

hepatogástrico permitindo uma total ou parcial torção (Raghavan et al., 2006). Outras 

investigações sugerem que alimentos à base se soja e cereais são fatores de risco pois são 

alimentos que podem sofrer fermentação bacteriana levando à acumulação de gás, ácido 

láctico e ácidos gordos voláteis (DeNovo, 2003; Fossum, 2009). Nesse sentido foi 

realizado um estudo com base na análise do gás do estômago de cães com SDTG e 

concluiu-se que a composição do dióxido de carbono (CO2) variava entre 13% e 20% 

sugerindo que o conteúdo gasoso gástrico dos cães com SDTG não era proveniente de 

aerofagia mas, provavelmente, da fermentação (visto que o ar atmosférico é composto 

por menos de 1% de CO2) (Kruiningen et al., 2013). Por outro lado, tem sido considerado 

um potencial fator etiológico da doença o desequilíbrio do número de Clostridium spp. 

No entanto ainda não se verificou a diferença entre a sua colonização no estômago de 

cães doentes e saudáveis (German et al., 2008). 

Apesar de pouco clarificado, pensa-se que o meio ambiente possa estimular 

algumas alterações fisiológicas no cão por incremento da pressão atmosférica e da 

humidade, justificando uma maior incidência de SDTG no final do outono e início do 

inverno (Moore et al., 2008; Carrillo et al., 2016). Em suma, existe um potencial de 

variação sazonal para o surgimento da afeção e, desta forma, os proprietários e clínicos 

devem estar alerta nessas alturas do ano, particularmente em populações de cães que estão 

predispostos ao desenvolvimento de SDTG (Herbold et al., 2002). 

Foi descrito ainda um caso de SDTG num cão braquicéfalo (raça com um baixo 

risco de desenvolver a doença) por complicação de uma hérnia do hiato do tipo II. Isto 

pode dever-se ao facto das hérnias do hiato do tipo II aumentarem a tração da grande 

curvatura do estômago criando uma flacidez dos ligamentos esplénicos, resultando num 

aumento da probabilidade de torção do estômago (Krähenbuhl et al., 1998; Sivacolundhu 

et al., 2002; Aslanian et al., 2014). 
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1.3. Fisiopatologia 

A fisiopatologia da SDTG é considerada complexa, visto que ainda não existem 

atualmente estudos suficientes que esclareçam o que está na base da doença, isto é, se é a 

torção gástrica que provoca a dilatação ou a dilatação que provoca a torção do estômago 

(Cornell, 2012). Contudo, o consenso indica que a dilatação precede a torção gástrica 

(Rasmussen, 2003; Carrillo et al., 2016). 

Quando ocorre dilatação, a reação fisiológica do organismo é tentar remover o que 

se acumula, através da eructação, do vómito e do esvaziamento pilórico, no entanto, a 

dilatação altera a posição normal do piloro e do esfíncter esofágico inferior limitando a 

eructação e consequentemente a eliminação dos conteúdos retidos no lúmen (Rasmussen, 

2003; Fossum, 2006; Bright, 2007). Esta acumulação inclui secreção gástrica normal, 

conteúdo gástrico e transudação de fluidos vasculares para o lúmen gástrico secundário à 

congestão venosa e às forças osmóticas (Fossum, 2009). A distensão gástrica agrava-se 

quando as bactérias existentes iniciam a fermentação do conteúdo aumentando a 

produção de gás (Carrillo et al., 2016). 

Normalmente, na espécie canina, a rotação mais frequente é sobre o eixo 

transversal do estômago, no sentido dos ponteiros do relógio, na perspetiva caudal do 

animal, que pode apresentar diversos graus de rotação entre 90 a 360º, sendo o mais 

comum a rotação de 220 a 270º (Carrillo et al., 2016). Tanto o piloro como o duodeno 

movem-se cranialmente na rotação de 90º, localizam-se ventralmente ao esófago na 

rotação de 180º, ficam dorsal ao estômago na de 270º e, no caso de uma rotação total de 

360º quase retornam à sua posição inicial. O fundo move-se ao longo da parede abdominal 

ventral da esquerda para a direita, ficando o estômago coberto com o omento maior e os 

vasos gastroepiplóicos próximos e paralelos à linha média do abdómen. A rotação no 

sentido inverso só ocorre ocasionalmente (Lantz, 1998; Colelle, 1999; Fossum, 2007a). 

Por outro lado, foi descrito um caso de um Shar-pei cuja rotação ocorreu sobre o eixo 

longitudinal do estômago. Neste caso, o piloro desloca-se caudodorsalmente mantendo-

se do lado esquerdo do abdómen, ao passo que o fundo se dirige cranioventralmente para 

o lado direito (Carrillo et al., 2015; Carrillo et al., 2016). 
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A SDTG pode levar ainda, dependendo do grau de dilatação gástrica e do 

ligamento gastroesplénico, ao deslocamento e torção do baço, normalmente, para o lado 

direito ventral do abdómen (Jubb et al., 1993; Fossum, 2007a). Isto pode ter diversas 

consequências como congestão esplénica, trombose e necrose (DeNovo, 2003). 

A SDTG pode resultar num desenvolvimento de uma síndrome da resposta 

inflamatória sistémica (SRIS) e potencialmente numa síndrome de disfunção múltipla de 

órgãos (SDMO), que inclui disfunção cardiovascular, respiratória, gastrointestinal, renal, 

metabólica, coagulatória, imunológica e do sistema nervoso central, que acabam, muitas 

vezes por resultar em morte (McGavin et al., 2001; Fossum, 2007a; Sharp et al., 2014). 

 

1.3.1. Resposta Cardiovascular  

A SDTG leva à compressão da veia cava caudal e/ou da veia porta e como 

consequência à diminuição do retorno venoso, do output cardíaco, da PA e da pressão 

venosa central (Fossum, 2007a). Além disso, a compressão da veia porta origina 

hipertensão portal, provocando edema intersticial por perda de fluidos do espaço vascular, 

o que leva a hipovolemia e hipoperfusão (Rasmussen, 2003). A acidose intracelular 

compromete a função das células, sendo que, ao nível do miocárdio, leva à diminuição da 

contractilidade e do output cardíaco. A isquemia intestinal e/ou pancreática tem o mesmo 

efeito cardiovascular devido à libertação do fator depressor do miocárdio (Rasmussen, 

2003). Estas alterações estimulam a libertação de substâncias como catecolaminas, que 

causam uma vasoconstrição periférica e taquicardia, aumentando assim a exigência de 

oxigénio por parte do miocárdio (Davidson, 2014; Sharp et al., 2015). No entanto, a 

resposta face a esse aumento das exigências não é satisfatória pois a circulação sanguínea 

Figura 4 - Esquema de rotação do estômago sobre o 

seu eixo transversal (Cunningham et al., 2009). 

Figura 5 - Representação esquematica dos tipos de 

torção gástrica. (A-A) sobre o eixo longitudinal; 

(B-B) sobre o eixo transversal (Carrillo et all., 2016).  
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coronária reduz até 50% devido ao fraco retorno venoso e ao encurtamento da diástole 

que ocorre devido à taquicardia (Davidson, 2014). Desta forma, podem ocorrem 

isquemias do miocárdio, uma das principais justificações para a ocorrência de arritmias 

(Sharp et al., 2015;  Carrillo et al., 2016). 

As arritmias representam uma das mais frequentes alterações a nível 

cardiovascular. São maioritariamente de origem ventricular, em concreto taquicardias 

ventriculares, ainda que, a fibrilação atrial e taquicardia supraventricular também estão 

descritas. Ocorrem em aproximadamente 40% dos cães com SDTG, principalmente os 

que desenvolvem necrose gástrica, sendo um dos fatores que mais contribui para a 

elevada taxa de mortalidade associada a esta doença (Carrillo et al., 2016). 

Também os desequilíbrios eletrolíticos e a endotoxemia instalada podem resultar 

em manifestações clinicas de choque e diminuição da distribuição de oxigénio aos tecidos 

(Sharp et al., 2014). 

 

1.3.2. Resposta Respiratória  

Na SDTG, o aumento da pressão abdominal causa compressão do diafragma, 

aumentando a pressão intratorácica, o que leva a uma redução no volume tidal do pulmão 

(Cheville, 1999). De forma compensatória ocorre um aumento da frequência respiratória 

de modo a favorecer as trocas gasosas (Sharp et al., 2014). Quando o organismo excede 

as suas capacidades compensatórias, ocorre hipoxemia e hipercapnia que provoca acidose 

respiratória exacerbando a acidose metabólica já existente secundária à hipoperfusão 

tecidular (acidose láctica). A diminuição da saturação arterial de oxigénio pode surgir 

ainda pelo facto de poderem existir lóbulos pulmonares com atelectasia. Estas disfunções 

respiratórias podem levar ao colapso vascular e ao choque (DeNovo, 2003; Volk, 2009; 

Carrillo et al., 2016). 

Para além disso, a condição respiratória pode ainda ser afetada pela diminuição 

do débito cardíaco que provoca uma diminuição da circulação pulmonar e pelo risco de 

Figura 6 - ECG de um cão com SDTG em que se observa taquicardia ventricular (Carrillo et al., 2016). 
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ocorrer pneumonia por aspiração (14%) antes ou após a cirurgia (Sharp et al., 2014, Sharp 

et al., 2015). 

 

1.3.3. Resposta Gastrointestinal  

Durante a dilatação, o estômago está sujeito a uma pressão interna enorme que 

leva à danificação da parede gástrica, e sendo a mucosa a camada mais sensível torna-se 

o local onde se manifestam a maioria das alterações. Ocorre edema, necrose, isquemia 

hemorragia e em ultima instância, rutura/perfuração, não só justificada pela dilatação 

gástrica, mas também devido à estase capilar, hipoperfusão, hipoxia, trombos e aumento 

da permeabilidade capilar. Estas alterações ocorrem principalmente na junção entre o 

fundo, o corpo e a curvatura maior pois são zonas de anastomose de pequenos vasos com 

a A. epigástrica esquerda (Rasmussen, 2003; Brockman, 2008b). Para além disso, quando 

ocorre torção, as artérias mais externas sofrem avulsão podendo dar origem a 

hemoabdómen prejudicando mais ainda a perfusão gástrica (Rasmussen, 2003; Volk, 

2009; Sharp et al., 2014). A rutura da parede do estômago é uma situação bastante rara, 

porém, quando ocorre origina uma grave peritonite associada a queimaduras químicas e 

inflamação (Rasmussen, 2003). O baço pode igualmente estar comprometido pela 

ocorrência tanto de trombos intravasculares como de torção. Esta última pode levar a 

avulsão vascular e como consequência hemoabdomen, exigindo a realização de uma 

esplenectomia (Bhatia, 2010;  Carrillo et al., 2016). 

As bactérias gram-negativas e as endotoxinas por elas libertadas atravessam a 

barreira da mucosa e entram em circulação pelo sistema linfático intestinal, diafragmático 

ou pela superfície peritoneal levando a endotoxemia e septicemia. Isto ocorre porque a 

compressão da veia porta provoca edema, congestão, diminuição do volume vascular e a 

hipoperfusão do sistema gastrointestinal que posteriormente pode evoluir para isquemia 

da parede. Para além disso, a compressão da veia porta diminui a capacidade do sistema 

reticuloendotelial eliminar toxinas e bactérias absorvidas (Bright, 2007;  Carrillo et al., 

2016). O choque séptico produz danos nas membranas celulares, ativação da cascata de 

coagulação, ativação das plaquetas e aumento da permeabilidade vascular, sendo o fígado 

e os rins os órgãos mais afetados (Carrillo et al., 2016). 

Os fármacos analgésicos e anestésicos podem exacerbar a disfunção 

gastrointestinal, sendo, p. e., os anti-inflamatórios não esteroides (AINE’s) 

contraindicados (Sharp et al., 2014). 
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O pâncreas, como consequência da hipoxia, liberta fatores depressores do 

miocárdio e radicais livres de oxigénio que comprometem a função cardíaca, podendo 

surgir arritmias, redução da contratilidade e isquemia do miocárdio (Carrillo et al., 2016).  

 

1.3.4. Resposta Endócrina 

Em resposta à hipovolemia, as glândulas adrenais libertam catecolaminas 

responsáveis por uma intensa vasoconstrição. Desta forma, o fluxo de sangue é dirigido 

aos órgãos essenciais como o rim e cérebro em detrimento do resto das vísceras. A 

libertação de catecolaminas induz uma taquicardia que, junto com a intensa 

vasoconstrição, faz com que haja uma maior exigência em oxigénio por parte do 

miocárdio (Carrillo et al., 2016). 

 

1.3.5. Respostas Renal  

As endotoxinas libertadas pelos diversos órgãos que sofreram isquemia, 

hipotensão e hipoperfusão arterial, complicações tromboembólicas (microtrombos 

renais) e aumento do catabolismo celular contribuem para a lesão renal e falência do seu 

parênquima principalmente ao nível das células tubulares renais, aumentando a 

concentração sérica de ureia, fósforo e creatinina (Jones et al., 1997, DeNovo, 2003). 

Devido à hipotensão arterial e à hipoperfusão ocorre uma diminuição do output urinário 

e da taxa de filtração glomerular (Rasmussen, 2003). Para além disso, as veias renais 

dilatam-se devido à obstrução mecânica causada pela dilatação do estômago e, em 

situações mais graves, pode vir a desenvolver-se sépsis e CID (DeNovo, 2003). 

A utilização de coloides sintéticos e AINE’s na estabilização pode contribuir para 

a exacerbação da lesão renal (Sharp et al., 2014). 

 

1.3.6. Resposta Metabólica  

A hipoperfusão associada à hipoxemia arterial promove a via anaeróbia e 

consequentemente a acidose láctica que culmina em acidose metabólica, isto é, na 

redução do pH sanguíneo (DeNovo, 2003; Simpson, 2005a). O pH sanguíneo pode ser 

corrigido pelas alterações na função renal, que regula a concentração de bicarbonato, e 

através da ventilação, que controla a pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO2) 

(Robinson, 2004). Neste caso, os mecanismos homeostáticos do organismo, através de 

quimiorrecetores, detetam as alterações de pH e a pressão dos gases sanguíneos (CO2 e a 
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concentração de H+) e tentam controlar a situação estimulando o aumento da frequência 

respiratória. Quando estes mecanismos excedem a capacidade tampão do organismo 

ocorre acidose intracelular e a função celular fica comprometida colocando em risco a 

vida do animal (Robinson, 2004). Sem qualquer relação com a hipoxia tecidular, as 

concentrações de ácido láctico aumentam também devido à produção de endotoxinas 

(Rasmussen, 2003). Na SDTG, apesar de menos frequente, pode ocorrer alcalose 

metabólica hipoclorémica devido às perdas e sequestro de H+ para o lúmen gástrico 

durante o aumento da pressão intraluminal (Simpson, 2005a). Ocorre também acidose 

respiratória devido à hipoventilação e hipercapnia (DeNovo, 2003; Sharp et al., 2014). 

Em suma, o pH sanguíneo pode encontrar-se diminuído, aumentado ou dentro dos limites 

fisiológicos, caso estes processos ocorrem em simultâneo (Volk, 2009; Carrillo et al., 

2016). 

Em termos de alterações electrolíticas destaca-se a hipocalemia como sendo a 

mais frequente. Resulta de diversos fatores que vão desde a administração de grandes 

quantidades de fluidos com baixa concentração de potássio, alcalose metabólica 

hiperclorémica, sequestro de potássio no estômago ou perda durante a lavagem gástrica 

ou vómito, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona ou troca intracelular de 

potássio induzida por catecolaminas (Sharp et al., 2014). Além disso, os níveis de glucose 

podem encontrar-se baixos visto que esta substância está a ser consumida a um nível 

muito elevado para fazer face às altas exigências energéticas do organismo durante o 

desenvolvimento da doença e pelo facto da produção de energia ocorrer de forma 

ineficiente através do metabolismo anaeróbio. Em caso de septicemia os níveis de glucose 

também diminuem bastante (Volk, 2009; Carrillo et al., 2016). 

A diminuição de magnésio em cães com SDTG não é fisiopatologicamente 

importante e não tem qualquer responsabilidade no surgimento de arritmias cardíacas 

(Bebchuk et al., 2000). 

 

1.3.7. Resposta Imune e Hemolinfática  

A compressão dos vasos linfáticos provoca obstrução dos mesmos e a hipertensão 

portal resulta numa deficiente desintoxicação e eliminação de bactérias e endotoxinas 

provenientes do intestino. Também a vasoconstrição esplénica que compromete o sistema 

retículo-endotelial, leva ao aumento da carga de organismos potencialmente patogénicos 

e de endotoxinas na circulação sistémica. As endotoxinas são responsáveis pela ativação 
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das plaquetas e da cascata da coagulação, por estimular os neutrófilos, por danificarem as 

células endoteliais e pela ativação do sistema complemento causando a libertação de 

histamina e fator de necrose tumoral (Rasmussen, 2003).  

Pode surgir ainda coagulação intravascular disseminada (CID) devido a diversos 

fatores incluindo hipoxia tecidular, estase sanguínea (veia cava caudal, veia porta ou 

circulação esplâncnica), acidose, inflamação sistémica, endotoxemia e sépsis e 

diminuição da produção dos fatores de coagulação VIII e IX em caso de isquemia 

esplénica (Wingfield, 2002; Sharp et al., 2014). Esta disfunção pode dever-se também à 

diminuição da atividade de anticoagulantes plasmáticos ou à “sobrerregulação” de fatores 

tecidulares e inibidor do ativador plasminogénio. Estas alterações na hemóstase podem 

aumentar a atividade da coagulação e do sistema fibrinolítico. As consequências incluem 

hemorragia excessiva e/ou não controlada, que pode levar a deterioração do estado de 

choque cardiovascular e complicações cirúrgicas (Uhrikova et al., 2013). 

 

1.3.8. Respostas do Sistema Nervoso Central  

A exposição do cérebro a toxinas, hipoperfusão e carência de nutrientes pode 

propiciar danos a nível de sistema nervoso central (Rasmussen, 2003). 
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Figura 7 - Esquema resumo da fisiopatologia da SDTG (Baseado em Pujol et al., 2010). 
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1.4. Diagnóstico 

O diagnóstico de SDTG faz-se facilmente através da anamnese e sinais clínicos 

do animal pois os mesmos são muitas vezes patognomónicos da afeção. O diagnóstico 

deve ser o mais precoce possível de modo a permitir uma maior probabilidade de sucesso 

na terapêutica. O plano de diagnóstico deve ainda contemplar a realização de um estudo 

radiográfico, análises laboratoriais, ECG e medição da PA como abordagem diagnóstica 

tendo em conta também as consequências sistémicas do quadro patológico (DeNovo, 2003). 

 

1.4.1. Exame Físico  

Os sinais clínicos apreendidos no exame físico estão relacionados com o grau de 

torção, dilatação e timpanismo abdominal, bem como, a duração e gravidade do episódio 

(Brockman, 2008a). Numa fase inicial, um animal com SDTG permanece alerta e com os 

sinais vitais dentro dos limites considerados normais. No entanto, os sinais clínicos 

evoluem tipicamente de forma aguda ou sub-aguda e por isso é frequente os animais 

chegarem ao hospital já em estado crítico, com algum grau de choque. Inicialmente, os 

animais apresentam taquicardia com pulso forte e tempo de repleção capilar (TRC) 

normal, seguindo-se um aumento da distensão e timpanismo abdominal, desconforto, 

inquietude, nervosismo, dispneia ou taquipneia, fraqueza, hipersiália e vómito 

improdutivo (Mathews, 2006; Soiderer, 2008; Zacher et al., 2010; Carrillo et al., 2016). 

Progressivamente instala-se o choque hipovolémico num estado compensatório, isto é, o 

pulso passa a ser fraco, o TRC aumenta, as membranas mucosas tornam-se 

congestionadas e secas e a frequência cardíaca aumenta (Simpson, 2005a; Simpson, 

2005b). Numa fase de choque descompensado as membranas tornam-se pálidas, há 

bradicardia, extremidades frias, hipotermia e depressão do estado mental/coma (Cornell, 

2012). Numa situação de stress, dor ou endotoxemia/choque séptico a temperatura 

corporal pode aumentar (Mathews, 2006; Donohoe, 2007b; Carrillo et al., 2016). Os cães 

com dilatação crónica apresentam perda de peso, desconforto abdominal, dilatação e 

vómito não produtivo (Cornell, 2012; Carrillo et al., 2016). 

A palpação e percussão abdominal devem fazer parte do exame físico destes 

animais de forma a identificar diferentes graus de timpanismo abdominal, esplenomegalia 

secundária a congestão venosa e líquido abdominal livre que surge quer em situações de 

perfuração e peritonite, associadas a necrose do estômago, quer em casos de 

hemoabdómen por avulsão de alguns vasos gástricos (Fossum, 2009). No entanto, em 



22 | P á g i n a  
 

animais de grande porte com a musculatura desenvolvida ou em animais obesos, a tarefa 

de avaliar a distensão gástrica através da palpação abdominal fica dificultada (Mathews, 

2006; Fossum, 2013). 

 

1.4.2. Radiografia Abdominal  

Segundo alguns autores, o estudo radiográfico não é uma prioridade, isto é, o 

animal deve ser estabilizado primeiramente e só posteriormente passar à realização de 

radiografias. Este meio de diagnóstico deve apenas ser realizado com urgência em casos 

ambíguos (Simpson, 2005a; Mathews, 2006; Fossum, 2006; Fossum, 2009). Contudo, o 

estudo radiográfico nunca deve ser excluído pois tem uma grande importância para se 

conseguir estabelecer um diagnóstico credível, diferenciando dilatação simples de SDTG, 

pois o facto de ser possível passar uma sonda orogástrica não exclui a existência de torção 

(Rasmussen, 2003; Mathews, 2006; Brockman, 2008a; Volk, 2009). 

Caso o animal não tenha sido sedado para a estabilização e descompressão 

gástrica, deve administrar-se butorfanol (0,2-0,4 mg/kg via intramuscular (IM)) ou 

meperidina (3–5 mg/kg IM) que funcionam como sedativos, reduzindo o stress e a dor 

(Dyson, 2008). O estudo radiográfico deve incluir uma radiografia abdominal em 

decúbito latero-lateral (LL) direito, sendo considerada a vista de eleição, acompanhada 

por uma vista dorsoventral de forma a ser possível delinear a posição gástrica (Waschak, 

2004; Mathews, 2006; Fossum, 2006; Volk, 2009). Uma projeção ventrodorsal é 

desaconselhada visto que pode conduzir a um maior comprometimento cardiovascular e 

em caso de vómito ou regurgitação, predispor a uma pneumonia por aspiração (Volk, 

2009).  

Na imagem radiográfica, os animais com SDTG apresentam uma alteração na 

posição do piloro que passa a localizar-se dorsocranialmente e repleto de gás, ao passo 

que, o fundo apresenta uma posição ventrocaudal, sendo visualizado como um grande 

compartimento contendo a maior parte do gás ainda existente. Estas duas porções do 

estômago são separadas por uma banda de tecido mole, formando o que se denomina sinal 

de “dupla bolha”, “sinal de Popeye” ou “C invertido”. No caso de existir apenas dilatação 

gástrica, o piloro está numa posição ventral ao fundo e do lado direito da linha média. 

Desta forma, através da localização do piloro conseguimos diferenciar uma simples 

dilatação, na qual o piloro permanece na sua posição normal, de SDTG (Simpson, 2005a; 

Cornell, 2012; Fossum, 2013; Carrillo et al., 2016). Quando a torção é sobre o seu eixo 
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longitudinal, o estômago é deslocado caudalmente e o fundo localizado do lado direito 

(Carrillo et al., 2015;  Carrillo et al., 2016). 

Nas radiografias, as ansas intestinais podem também conter gás e estarem 

deslocadas caudalmente devido à dilatação gástrica. O baço pode ter alterado a sua 

posição para o lado direito e como consequência apresentar uma possível torção esplénica 

com esplenomegalia (Kealy et al., 2005; Soiderer, 2008; Biller, 2009). É evidente o fígado 

e a veia cava de tamanho e diâmetro reduzidos, devido ao comprometimento do retorno 

venoso (Soiderer, 2008; Biller, 2009). 

Em caso de se observar uma imagem compatível com pneumoperitoneu é 

recomendável a realização imediata de cirurgia (Fossum, 2006). Normalmente, o ar livre 

dentro do abdómen encontra-se entre o diafragma e o fígado e pode ter origem numa 

rutura do estômago, em ar introduzido aquando da gastrocentese realizada para a 

estabilização do animal, numa perfuração devido à passagem do tubo orogástrico, pode 

estar associado a necrose esplénica ou pode ter origem num traumatismo na região 

gastroesofágica (Bischoff, 2003; Mathews, 2006). Em alguns casos pode-se observar gás 

entre as camadas da parede do estômago (pneumatose gástrica), sendo uma imagem 

indicativa de um processo de necrose gástrica (Carrillo et al., 2016). 

Em animais geriátricos com suspeita de outras doenças concomitantes à SDTG 

recomenda-se a realização de radiografias torácicas, sendo que as evidências mais 

comuns encontradas vão desde dilatação esofágica, microcárdia e veia cava de pequenas 

dimensões (Volk, 2009; Green et al., 2012). 
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Figura 8 – Radiografia abdominal em decúbito LL direito. P – Piloro; F – fundo; * Veia cava 

caudal com dimensões reduzidas; setas - Evidenciação de compartimentalização.  

Imagem gentilmente cedida pelo Dr. Miguel Ramos. 
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1.4.3. Eletrocardiograma 

Pode realizar-se uma avaliação cardíaca com ECG, sendo possível observar, em 

caso de SDTG, arritmias cardíacas como taquicardia sinusal, complexos prematuros 

ventriculares (VPCs), taquicardia ventricular que podem levar à morte do animal 

(Simpson, 2005a; Simpson, 2005b; Donohoe, 2007b). Pode ainda ser observado no ECG 

sub-desnivelamento do segmento ST e aumento da onda T, sendo estas alterações 

compatíveis com hipoxia do miocárdio ou alterações eletrolíticas (Mathews, 2006).  

 

1.4.4. Avaliação Laboratorial  

A avaliação laboratorial é fundamental para alcançar um diagnóstico e 

prognóstico corretos, na medida em que nos vai dar informações relevantes em relação 

às consequências da afeção (Mathews, 2006).  

No hemograma, o hematócrito pode estar diminuído quando ocorre perda de 

sangue por avulsão de vasos gástricos ou aumentado em situações de hemoconcentração. 

Nestes casos, as proteínas plasmáticas totais (PPT) estão em consonância com as 

alterações observadas na linhagem celular vermelha (Mathews, 2006). Pode existir um 

leucograma de stress ou inflamatório, e neste caso há um aumento dos leucócitos 

polimorfonucleares, aumento dos monócitos e diminuição dos linfócitos. Se o organismo 

estiver a descompensar ou em choque endotóxico há uma diminuição dos leucócitos 

polimorfonucleares (Rasmussen, 2003). Deve ainda ser avaliado a existência de 

trombocitopenia, situação que ocorre quando existem perdas de plaquetas, característico 

de um estado de hipercoagulação (Carrillo et al., 2016). Para a confirmação deste quadro 

clínico, o tempo de coagulação ativa (TCA), o tempo de pró-trombina (TPT) e o tempo 

de tromboplastina parcialmente ativa (TTPA) têm de estar diminuídos. Perante um caso 

de CID o TCA, TPT e TTPA estão aumentados (Rasmussen, 2003; Mathews, 2006; Buber 

et al., 2007). Se existir necrose gástrica há um aumento do TTPA, hipofibrinogenemia, 

elevada concentração de produtos de degradação de fibrina, aumento das concentrações 

de lactato por hipoxia e depleção de antitrombina III (Rasmussen, 2003; Volk, 2009; 

Fossum, 2013; Davidson, 2014). 

O perfil bioquímico pode estar alterado devido à disfunção orgânica causada pela 

hipoxia e hipotensão. Em caso de lesão hepatocelular há um aumento da concentração da 

alanina aminotransferase (ALT) e bilirrubina total. Quando há comprometimento renal 

ocorre um aumento do azoto ureico sérico - blood urea nitrogen (BUN) e creatinina. A 
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glucose está aumentada em caso de choque séptico (Volk, 2009; Fossum, 2013; 

Davidson, 2014; Carrillo et al., 2016). 

Com um ionograma podemos avaliar os desequilíbrios eletrolíticos. A 

hipocalemia é o distúrbio mais frequente em animais com SDTG, leva a arritmias 

cardíacas e pode agravar o íleo paralítico. A hipomagnesemia potencializa a hipocalemia. 

Em relação ao Na+ e ao Clˉ sofrem variações pouco específicas que dependem da 

gravidade e duração da SDTG. Para além disso, podem existir ainda distúrbios na 

concentração dos gases sanguíneos, alterando o equilíbrio ácido-base, que incluem 

acidose metabólica, alcalose respiratória e acidose respiratória (Mathews, 2006).  

 

1.4.5. Pressão Arterial 

É recomendado medir regularmente a PA em animais com SDTG pois geralmente 

estes encontram-se num estado de hipotensão, exigindo tratamento adequado (Mathews, 

2006; Donohoe, 2007b). 

 

1.5. Tratamento  

O tratamento de animais com SDTG exige alguma urgência tanto na estabilização 

cardiorrespiratória como na terapêutica intensiva para o choque hipovolémico. Deve 

realizar-se a descompressão gástrica prioritariamente, e só posteriormente ser realizado o 

tratamento cirúrgico para reposicionamento e fixação do estômago e remoção do tecido 

necrótico (Buber et al., 2007; Sharp et al., 2015; Carrillo et al., 2016).  

 

1.5.1. Tratamento Médico  

Em cães com SDTG, o tratamento deve ser focado na reversão do choque 

hipovolémico através da fluidoterapia intensiva que vai aumentar o fluxo de sangue e a 

perfusão dos tecidos isquémicos (Buber et al., 2007; Brockman, 2008a). Para iniciar a 

fluidoterapia é necessário um rápido acesso intravenoso com a colocação de 2 cateteres 

de maior calibre possível para o animal em questão, preferivelmente nas veias cefálicas 

ou jugulares (Donohoe, 2007a; Soiderer, 2008; Fossum, 2009; Sharp et al., 2015;  Carrillo 

et al., 2016). Para reposição da volemia é usada, frequentemente, uma solução cristalóide 

isotónica, como o ringer lactato com uma taxa de 90 ml/Kg, aplicando inicialmente ¼ da 

dose total e reavaliando-se o animal para completar o bolus segundo seja necessário 

(Donohoe, 2007a; Mackenzie et al., 2010;  Carrillo et al., 2016). No entanto, torna-se 
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mais benéfico para cães, principalmente os que estão em estado crítico, quando são usados 

fluidos cristaloides hipertónicos (NaCl 7,5%) e/ou 6% dextran ou hetastarch (4–6 ml/kg) 

durante 5–10 minutos (min), seguidos de cristaloides isotónicos(10-30 ml/kg). Com o 

inicio da fluidoterapia as constantes fisiológicas começam a estabilizar-se, isto é, a 

frequência cardíaca e respiratória normalizam, a função miocárdica melhora e reduz-se a 

resistência vascular sistémica de forma mais rápida e eficiente, contribuindo para o 

aumento da PA e para o fortalecimento do pulso (Simpson, 2005c; Macintire, 2012; 

Carrillo et al., 2016). Em caso de hipoproteinemia seria necessário recorrer uma 

quantidade enorme de cristaloides de forma a obter uma pressão oncótica e um volume 

vascular adequados (Donohoe, 2007a). Assim sendo, deve ser ponderada uma 

combinação de cristaloides isotónicos (10-40 ml/kg) e fluidos coloides (10-20 ml/kg) cuja 

sua composição acarreta benéficos no aumento mais rápido da PA e em manter a pressão 

oncótica estável durante mais tempo (Rasmussen, 2003; Soiderer, 2008; Sharp et al., 

2015;  Carrillo et al., 2016). Podemos ainda usar polymerized stroma-free bovine 

hemoglobin (Hb-200) durante a estabilização inicial do animal contribuindo para reduzir 

o volume de fluidos cristaloides e coloides e atingir a estabilização mais rapidamente 

(Haak et al., 2012). Para além disso, em caso de hipotensão refratária à fluidoterapia, 

podemos usar inotropos positivos como a dopamina (3-10 µg/Kg/min IV) ou dobutamina 

(5-15 µg/Kg/min IV) em infusão continua (IC), de modo a melhorar a contratilidade e o 

gasto cardíaco. A dopamina tem ainda a capacidade de melhorar perfusão esplâncnica e 

intestinal (Rasmussen, 2003; Mathews, 2006; Sharp et al., 2015). Em última instância 

podemos recorrer a vasopressores como epinefrina (0,05 µg/Kg/min IV) ou a 

norepinefrina (0,1–2 µg/Kg/min IV) igualmente em IC (Carrillo et al., 2016). 

A descompressão gástrica é, tal como a fluidoterapia, um procedimento que 

contribui para a estabilização do animal e deve ser iniciada a seguir à mesma, o mais 

rapidamente possível (Donohoe, 2007a; Fossum, 2007a; Fossum, 2009). Este 

procedimento vai atenuar a compressão da veia cava caudal e da veia porta e, como 

consequência, melhorar a PA e a função cardiorrespiratória (Hall, 2004), contudo poderão 

ocorrer diversas lesões por reperfusão dos tecidos (Sharp et al., 2015). Estas lesões 

ocorrem quando os tecidos isquémicos e necrosados voltam a ter contacto com o 

oxigénio, desencadeando uma série de reações bioquímicas que culminam na formação 

de radicais livres de oxigénio (Simpson, 2005a; Mathews, 2006). 

Este procedimento pode ser realizado através da intubação orogástrica ou por 

trocaterização do estômago. Deve tentar evitar-se anestesiar os animais para a 
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descompressão devido ao facto de estarem em choque e hemodinamicamente instáveis, 

no entanto, na intubação orogástrica muitas vezes é necessário alguma sedação usando 

uma combinação de fentanilo (1-2 µg/ Kg IV) com diazepam (0,1-0,2 mg/Kg IV) ou 

midazolam (0,1–0,25 mg/Kg IV) (Carrillo et al., 2016). A sonda orogástrico é composta 

por material flexível, de grande calibre e com múltiplas fenestrações no seu extremo distal 

rombo. Esta deverá ter um comprimento correspondente à distância medida desde as 

narinas até à última costela ou ao processo xifoide e o animal deve ser colocado em 

decúbito esternal (Sharp et al., 2015). Durante a entubação é normal sentir-se alguma 

resistência ao nível do cárdia, no entanto quando existe muita dificuldade em passar a 

sonda podemos colocar o cão com as extremidades anteriores sobre a mesa e as 

extremidades posteriores no solo, desta forma a pressão do estômago sobre o diafragma 

é reduzida, facilitando a entrada da sonda. Além disso, o extremo da sonda que fica na 

boca deve ser protegido (Carrillo et al., 2016). Uma vez introduzida a sonda, deve 

remover-se o máximo de conteúdo gástrico incluindo gás e líquido, para posteriormente 

usar água morna ou soro fisiológico tépidos (5-10 ml/Kg) de forma a lavar a porção 

luminal do órgão e ajudar a remover matérias sólidas, garantindo que deixamos o 

estômago o mais vazio possível no final do procedimento (Soiderer, 2008). Caso se 

observe sangue ou fragmentos escuros de mucosa no conteúdo gástrico, sugestivo de 

necrose gástrica, o animal deve ter uma intervenção cirúrgica imediata (Fossum, 2007b). 

Se não for possível recuperar o líquido introduzido estamos perante uma situação de 

perfuração gástrica, recomendando-se realizar uma radiografia abdominal e 

abdominocentese. A intubação, contrariamente à trocaterização, permite a remoção do 

conteúdo gástrico e lavagem gástrica e está associada a taxas de sucesso de 75,5% 

(Goodrich et al., 2013). 

Caso a intubação orogástrica não seja possível deve proceder-se à 

trocaterização/gastrocentese quer seja como procedimento único quer para favorecer a 

introdução da sonda orogástrica (Carrillo et al., 2016). Na região dorsolateral do 

abdómen, através da percussão, descobre-se onde o som timpânico é mais exuberante. 

Seguidamente, realiza-se a tricotomia e técnicas de assepsia do local e por fim insere-se 

até três cateteres de grande calibre (16-18G), eliminando a maior quantidade de gás 

possível (Wingfield, 2002; Mathews, 2006; Sharp et al., 2015). Caso o som seja claro e a 

palpação local firme é possível que o baço se tenha deslocado e esteja entre a parede 

abdominal e o estômago, e nestes casos não é recomendado puncionar (Carrillo et al., 

2016). A trocaterização possibilita uma descompressão mais rápida e não exige o recurso 
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a sedação prévia que pode ser arriscada em animais hemodinamicamente alterados. As 

taxas de sucesso com este procedimento estão na ordem dos 86%. No entanto, ambas as 

técnicas são igualmente válidas em animais com SDTG e estão associadas a uma baixa 

percentagem de complicações (Goodrich et al., 2013). 

Posteriormente à estabilização e descompressão do animal, devem ser 

administrados fluidos cristaloides à taxa de manutenção e, em caso de hipocalemia 

suplementar o animal com cloreto de potássio (KCl) a uma taxa de 20-40 mEq/l, sendo 

0,5 mEq/Kg/h o limite máximo suportado. Numa situação de hipomagnesemia pode ser 

administrado cloreto de magnésio (MgCl) a uma taxa de 0,75 mEq/Kg e em hipoglicémia 

pode optar-se por uma solução de dextrose a 2,5%-5% (Bright, 2007; Bjorling, 2008). 

Em caso de trombocitopenia ou alterações nos painéis de coagulação deve ser 

administrado plasma congelado ou fresco num volume de 20 ml/kg. As transfusões de 

sangue total estão reservadas para animais com um hematócrito inferior a 25% (Ford et 

al., 2012). Se houver sobrehidratação a taxa de fluidos deve ser reduzida e deve 

considerar-se o uso de diuréticos (Schaer, 2006). O bicarbonato de sódio pode ser usado 

em bolus IV (0,3 x peso corporal (Kg) x défice de base), administrando ⅓ da metade de 

forma lenta ou adicionado aos fluidos, sendo o restante administrado apenas se 

necessário. O bicarbonato de sódio é usado em situações de acidose metabólica com pH 

sanguínea inferior a 7,2 ou em animais que não respondem à administração de fluidos 

(Fossum, 2007a). 

O oxigénio, administrado através de uma sonda nasal, é benéfico em animais em 

estado crítico de forma a compensar a ventilação deficiente e para garantir uma melhor 

oxigenação. A ventilação assistida com pressão positiva deve ser considerada em casos 

de hipoxia e hipercapnia refratária ao tratamento médico (Mathews, 2006). 

Os opióides hidromorfona, fentanilo ou butorfanol são os fármacos analgésicos 

de eleição e devem ser administrados o mais rapidamente possível pois esta afeção está 

associada a muita dor. Têm como principais efeitos secundários as náuseas e a emese, e 

nestes casos, recomenda-se a descontinuação da sua administração. Se mesmo assim 

persistirem, os efeitos secundários dos opióides poderão ser revertidos com a naloxona 

(Donohoe 2007a). Porém, tanto a hidromorfona como a morfina aumentam a 

probabilidade de vómito quando usados em animais acordados e consequentemente não 

devem ser usados em animais com suspeita de CE ou obstrução devido ao potencial de 

rutura gastrointestinal. Para controlo de dor pode ainda recorrer-se a combinações de 

opióides com benzodiazepina como o diazepam ou midazolam (0,1-0,2 mg/Kg IV) 
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(Mathews, 2006; Brockman, 2008a) ou usar o “MILK”, protocolo que associa morfina, 

quetamina e lidocaína (Mathews, 2006; Carrillo et al., 2016). 

É recomendada a administração de metoclopramida (0,2–0,4 mg/kg via 

subcutânea (SC) cada 8 h) e simeticona (2–4 mg/kg via per os (PO) cada 6 h) de forma a 

promover o esvaziamento gástrico e a diminuição da quantidade de gás formado, 

respetivamente (Sharp et al., 2015). Para além disso, reduz-se o risco de se desenvolver 

megaesófago recorrente e subsequente pneumonia por aspiração (Bright, 2007).  

Os antibióticos (AB) de largo espectro como a cefazolina (22 mg/Kg IV), 

amoxicilina – ácido clavulánico (20 mg/Kg IV) ou a combinação de ampicilina 

(22 mg/Kg IV) e enrofloxacina (5-10 mg/Kg IV lento) devem ser utilizados em animais 

com SDTG pois existe predisposição para a septicemia (Fossum, 2009; Carrillo et al., 

2016). 

Podem ser administrados antioxidantes e quelantes do ferro como alopurinol (15-

25 mg/Kg) ou deferoxamina (25-50 mg/Kg) por diminuírem o stress oxidativo causado 

pelos radicais livres, protegendo os tecidos das lesões de reperfusão. Estas lesões ocorrem 

quando os tecidos isquémicos e necrosados voltam a ter contacto com o oxigénio, 

desencadeando uma série de reações bioquímicas que culminam na formação de radicais 

livres de oxigénio, que são prejudiciais e agravam a lesão dos tecidos (Guilford et al., 

1995; Hall, 2004; Simpson, 2005a; Mathews, 2006; Walker et al., 2007). 

Sabe-se que 10-20% dos cães com SDTG apresentam arritmias pré-operatórias, 

sendo que a maior parte estão associadas a hipotensão, hipovolemia, hipoxemia, 

hipercapnia, inadequado controlo da dor, perfuração gástrica ou enfarte esplénico. Muitas 

destas arritmias podem ser resolvidas através da correção dos desequilíbrios ácido-base, 

eletrólitos (hipocalemia), pressão sanguínea e analgesia (Mathews, 2006). Caso 

persistam, pode usar-se lidocaína num bolus inicial de 1-2 mg/Kg IV, seguindo depois 

um protocolo de IC a uma taxa de 50-100 µg/Kg/min (Mackenzie et al., 2010; Ford et al., 

2012; Sharp et al., 2015;  Carrillo et al., 2016). Alguns autores afirmam que deve ser 

administrado de imediato um bolus de lidocaína IV, antes da estabilização e 

descompressão gástrica, seguido de uma IC nas primeiras 24 h. Este fármaco é seguro e 

quando administrado prontamente contribui para a diminuição da ocorrência de arritmias 

cardíacas pós-cirúrgicas, insuficiência renal aguda (IRA) e tempo de hospitalização 

(Bruchim et al., 2012). Pode ainda ser utilizada procainamida num bolus inicial de 10-15 

mg/Kg IV, administrado lentamente seguido de infusão contínua a uma taxa de 25–50 
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µg/Kg/min. Em animais com SDTG que apresentam arritmias cardíacas deve-se restringir 

o exercício físico (Sturgess, 2004). 

Em suma, quer os fluidos administrados quer a terapia média adjuvante devem ser 

adaptados às carências de cada animal de forma a melhorar a eficácia de tratamento e 

aumentar as hipóteses de sobrevivência (Donohoe, 2007a; Mackenzie et al., 2010).  

Em algumas situações, depois do tratamento médico e da descompressão, o 

estômago volta à posição normal, ou porque estava apenas dilatado ou parcialmente 

torcido (grau de torção inferior a 180º). Mesmo assim, existe uma elevada probabilidade 

de recorrência e a realização de gastropexia é recomendada (Fossum, 2007b). 

Antes da cirurgia, depois do animal estar estável, deve realizar-se uma pre-

medicação com butorfanol (0,2-0,4 mg/kg IM), meperidina (3–5 mg/kg IM), 

hidroximorfina ou morfina, tendo em conta as contra-indicações anteriormente 

enumeradas. Estes fármacos têm como funções reduzir stress ou dor e diminuir a dose de 

outras substâncias para a indução (Dyson, 2008). Para a indução é aconselhado a 

utilização da combinação de quetamina (6,6 mg/kg IV) com diazepam (0,5 mg/kg IV), 

tendo em conta que doses inferiores poderão ser suficientes. A utilização de propofol está 

indicada apenas para animais hidratados e hemodinamicamente estáveis. Como 

manutenção da anestesia, aconselha-se o uso de isoflurano (Soiderer, 2008). Em animais 

com SDTG existe um enorme comprometimento circulatório que influencia a velocidade 

e eficácia da distribuição dos fármacos, e por essa razão, durante a anestesia, os 

parâmetros devem ser monitorizados de forma muito regular, principalmente o ECG, a 

PA e a saturação de oxigénio (Donohoe, 2007b; Brockman, 2008a). 

 

1.5.2. Tratamento Cirúrgico 

O início do tratamento cirúrgico depende da situação clínica inicial do animal, da 

resposta ao tratamento pré-cirúrgico instituído e da experiência do médico veterinário, 

sendo que um animal hemodinamicamente instável não deve ser submetido a cirurgia. 

Atualmente, considera-se que na maioria das vezes a cirurgia deve ser iniciada duas a três 

horas (h) depois do início da descompressão devido ao facto da persistência da torsão 

colocar em risco a viabilidade da parede gástrica e, se já existir necrose gástrica, o 

prognóstico piora bastante com o atraso da cirurgia (Lantz, 1998; Mackenzie et al., 2010;  

Carrillo et al., 2016). 



31 | P á g i n a  
 

A cirurgia é considerada um procedimento simples todavia fundamental para a 

resolução da SDTG, pois permite o reposicionamento do estômago, a avaliação da sua 

viabilidade e a remoção/invaginação do tecido isquémico não viável (Belandria et al., 

2009; Rivier et al., 2011). Se o estômago ainda estiver com algum tipo de dilatação 

residual ou recidivante que impeça o seu reposicionamento depois do início do 

procedimento cirúrgico é possível descomprimi-lo por entubação orogástrica. Este 

procedimento é simples pois a passagem da sonda é facilitada pela manipulação 

intraoperatória do cárdia. Pode ainda recorrer-se à gastrocentese para a descompressão, 

no entanto tal não é recomendável pelo risco de contaminação abdominal e 

desenvolvimento de peritonite pós-cirúrgica (Belandria et al., 2009; Carrillo et al., 2016). 

Para realizar o reposicionamento, o estômago deve ser rodado no sentido contrário 

ao da torção que habitualmente se dá no sentido dos ponteiros do relógio, facilmente 

percetível ao abrir a cavidade abdominal pelo facto do omento maior cobrir ventralmente 

o estômago (Carrillo et al., 2016). Este órgão é recolocado na sua posição fisiológica 

deslocando manual e cuidadosamente o piloro que se encontra, erraticamente, na porção 

cranial esquerda da cavidade abdominal para o lado direito, levantando-o em direção à 

incisão (ventral). Em simultâneo o corpo é empurrando no sentido da mesa (dorsal) 

(Carrillo et al., 2016). Para assegurar a correta posição do estômago observa-se o 

ligamento gastroesplénico e palpa-se o cárdia e o esófago intra-abdominal que deve estar 

liso e uniforme. Deve ainda ser confirmado que o baço se encontra corretamente 

posicionado (Fossum, 2007b;  Carrillo et al., 2016).  

Figura 9 - Imagem intraoperatória de um cão com SDTG, 

observando-se o omento maior a cobrir a região ventral do 

estômago. Imagem gentilmente cedida pelo Dr. Luis Maltez. 
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Os critérios de avaliação da viabilidade do estômago, muitas vezes afetada por 

lesões isquémicas e necrose, incluem a espessura da parede determinada por palpação, a 

cor da serosa, a permeabilidade vascular, o sangramento durante a cirurgia e a presença 

de peristaltismo. Sendo critérios muito subjetivos torna-se bastante complicado 

determinar tanto a existência como a extensão de lesões isquémicas (Matthiesen, 1993; 

Monnet et al., 2006). A viabilidade dos tecidos é posta em causa quando estamos perante 

áreas finas com desgaste compatível com tecido desvitalizado e áreas com coloração 

cinza ou verde compatível com lesão vascular grave. Em caso de hemorragias da serosa 

gástrica e presença de petéquias e/ou equimoses difusas na mesma, a viabilidade pode vir 

a ser reposta. Neste caso, os tecidos podem tornar-se viáveis depois de se realizar a 

reposição do estômago e aumentar a volemia. O fluxo venoso é reposto e a coloração da 

serosa passa de vermelho escuro, roxo ou azul para rosa em apenas 10 min, facto que 

indica que a circulação intramural está intacta (Matthiesen, 1993; Lantz, 1998). 

Estão descritos experimentalmente outros métodos para avaliar de forma objetiva 

a viabilidade e perfusão da parede do estômago como é o caso da injeção de fluoresceína, 

da cintigrafia, da fluxometria e da gamagrafia nuclear. Contudo a fluoresceína e a 

cintigrafia são métodos duvidosos, apresentando valores de precisão na ordem dos 58% 

e 79%, respetivamente. A gamagrafia não estabelece referências anatómicas sobre o local 

onde realizar a gastrectomia e exige isolamento do animal (Carrillo et al., 2016). O laser 

doppler de fluxometria é um método intraoperatório sensível e específico que facilita as 

decisões quanto à necessidade de gastrectomia (Monnet et al., 2006). 

A perda de viabilidade dos tecidos está diretamente associada à duração e ao grau 

dos processos isquémicos/necrose e ocorre em aproximadamente 10% dos casos de 

SDTG. A zona mais frequentemente afetada é a curvatura maior devido à rutura dos vasos 

gástricos bem como à extrema dilatação (Carrillo et al., 2016). Estes processos podem 

ainda ser consequência da oclusão da veia cava caudal e/ou da veia porta, da hipoperfusão 

gástrica, do desenvolvimento de trombos ou avulsão de ramos gástricos e epiplóicos da 

A. gastroepiplóica esquerda ao longo da curvatura maior (Lantz, 1998; Monnet et al., 

2006; Mackenzie et al., 2010). Para a sua resolução pode realizar-se uma gastrectomia 

parcial ou uma invaginação gástrica, porém ambos os procedimentos são mal tolerados 

com taxas de morbilidade e mortalidade associadas (Monnet et al. , 2006; Fossum, 

2007b). 
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A Invaginação consiste em fazer uma sutura contínua sobre o tecido saudável 

adjacente de forma a introduzir o tecido necrótico no interior do estômago, onde irá ser 

autodigerido. Esta técnica, apesar de evitar a entrada no lúmen gástrico, não é 

recomendada por apresentar diversas complicações, como sangramento e ocorrência de 

úlceras gástricas que podem exigir cirurgia subsequente, sendo preferível a gastrectomia 

parcial encerrada usando agrafadores automáticos, associada a uma taxa de mortalidade 

de 10%, em comparação com o encerramento com sutura tradicional que apresenta um 

valor de 60% (Parton et al., 2006; Carrillo et al., 2016). Quando o dano isquémico é 

demasiado extenso e envolve as duas curvaturas, o prognóstico é ainda mais reservado 

(Matthiesen, 1993; Lantz, 1998). Para além disso, a gastrotomia deve ser evitada devendo 

apenas ser realizada quando é estritamente imprescindível, no caso de existir um CE de 

grande tamanho (Carrillo et al., 2016). 

A viabilidade dos restantes órgãos deve também ser avaliada, no caso do baço, 

com base na cor, integridade vascular e resposta à reperfusão (Mackenzie et al., 2010). 

Apesar da maioria dos cães com SDTG apresentar um baço viável este pode sofrer 

alterações como congestão, enfarte ou necrose esplénica resultantes de trombos ou 

avulsão dos vasos esplénicos, sendo recomendada nestes casos a realização de 

esplenectomia parcial ou total (Belandria et al., 2009). Em caso de torção do pedículo do 

baço associada a necrose, a esplenectomia deve ser realizada sem corrigir a torção para 

prevenir a libertação de toxinas. O pâncreas e o intestino encontram-se frequentemente 

A B 

Figura 10 - Imagem intraoperatória de um cão com necrose da parede gástrica secundária a 

SDTG, antes (A) e depois da realização da gastrectomia (B). Imagem gentilmente cedida pelo 

Dr. Luis Maltez. 
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edemaciados devido à obstrução da veia porta. Pode existir também peritonite secundária 

à necrose da prede gástrica que leva à sua rutura e à contaminação peritoneal com 

conteúdos gástricos (Lantz, 1998). 

A cirurgia tem ainda como função prevenir a possíveis recorrências através da 

realização de uma gastropexia permanente, isto é, da fixação permanente do estômago à 

parede abdominal sem interferir com a sua funcionalidade, com o mínimo de 

complicações possíveis (Fossum, 2007b; Belandria et al., 2009; Rivier et al., 2011). Se 

não se realizar a gastropexia, mas somente a reposição do estômago, a recorrência da 

SDTG ocorre em cerca de 80% dos casos, em oposição a uma percentagem inferior a 5% 

quando se realiza a gastropexia independentemente da técnica implementada. Apesar 

disto, estudos recentes afirmam que pode existir um deslocamento considerável do piloro 

em relação à sua localização anatômica natural depois de efetuada a cirurgia. (Belandria 

et al., 2009; Tomlinson et al., 2016; Carrillo et al., 2016). Para a realização deste 

procedimento existem técnicas de gastropexia aberta e técnicas de gastropexia 

minimamente invasivas. 

 

1.5.2.1. Técnicas de Gastropexia Aberta 

Estas técnicas são usadas no tratamento de cães com SDTG, permitindo também 

o reposicionamento do estômago e a exploração do abdómen. Dentro das técnicas de 

gastropexia abertas incluem-se a gastropexia incisional, a gastropexia belt-loop, a 

gastropexia circuncostal, a gastropexia em tubo, a gastropexia de incorporação e 

gastrocolopexia (Allen et al., 2014). Em todos os procedimentos é realizada uma 

laparotomia média ao nível da linha branca a partir do processo xifoide e é altamente 

recomendável omentalizar a área da gastropexia no final do procedimento (Spinella et al., 

2014; Carrillo et al., 2016). Cada uma das técnicas será descrita nas seções seguintes. 

 

Gastropexia Incisional  

A gastropexia incisional é iniciada através de uma incisão com cerca de 4-7 cm 

apenas na camada seromuscular da parede gástrica sem penetrar no lúmen gástrico, entre 

a pequena e grande curvatura a nível do antro pilórico, paralela ao eixo longo do 

estômago. Uma outra incisão de igual tamanho é realizada na parede abdominal direita, 

recaindo somente sobre o peritoneu e o músculo transverso do abdómen, sendo a incisão 

paralela à direção das fibras musculares. Ambas as incisões são unidas com suturas 2-0 

ou 0 monofilamentares absorvíveis ou não absorvíveis, num padrão contínuo simples 
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começando pelo bordo dorsal de cranial para caudal e finalizando no bordo ventral (Allen 

et al., 2014; Carrillo et al., 2016). Recentemente foi descrito com bons resultados, o 

desempenho desta técnica usando agrafadores automáticos (Carrillo et al., 2016). 

Esta técnica é a mais utilizada atualmente sendo um procedimento rápido, 

relativamente fácil, seguro com uma eficácia excelente na prevenção de SDTG em cães. 

Em estudos recentes, dos cães intervencionados profilaticamente nenhum desenvolveu 

SDTG e em apenas 11,1% dos cães ocorreu dilatação gástrica (Eggertsdóttir et al., 2001; 

EggertsdÓttir et al., 2008; Benitez et al., 2013; Carrillo et al., 2016). 

Recentemente foi estudado o uso de “Knotless Polyglyconate” para a realização 

da gastropexia incisional, porém, apesar de ainda ser um tema que apresenta controvérsia, 

concluiu-se que a eficácia da técnica é semelhante à técnica aberta convencional 

(Arbaugh, 2013; Imhoff et al., 2015; Coleman et al., 2016). 

 

Gastropexia em Belt Loop  

Gastropexia em Belt Loop é uma modificação da gastropexia circuncostal. Esta 

técnica consiste na formação de um túnel através de duas incisões paralelas de 2-3 cm na 

parede abdominal direita (músculo transverso do abdómen) caudalmente à última costela. 

Por esse túnel muscular irá passar um flap seromuscular (aproximadamente 3 x 5 cm2) 

formado a partir do antro pilórico. A porção livre do flap, é novamente suturada ao seu 

local inicial, no estômago, usando suturas 2-0 ou 0 monofilamentares absorvíveis ou não 

absorvíveis num padrão contínuo ou interrompido simples. É recomendado incorporar 

pelo menos 3 ramos da A. gastroepiploica na base do flap, de modo a garantir perfusão 

Figura 11 - Gastropexia incisional. A – Incisão no antro pilórico e na parede abdominal; B e C – Sutura 

dos bordos da incisão. Imagem gentilmente cedida pelo Dr. Luis Maltez. 

A B C 



36 | P á g i n a  
 

tecidular (Allen et al., 2014). A eficácia deste procedimento é semelhante à técnica 

incisional (Benitez et al., 2013). 

 

Gastropexia Circuncostal  

Esta abordagem é idêntica à descrita anteriormente, alterando apenas o facto de o  

flap seromuscular criado a partir do antro pilórico passar (cranial para caudal) por um 

túnel criado a nível da junção costocondral da 11ª ou 12ª costela (Soiderer, 2008; Allen 

et al., 2014). 

Esta técnica foi descrita pela primeira vez em 1982 e apresenta como vantagens o 

facto de ser tão eficaz como a técnica de gastropexia incisional, formando uma adesão 

mais forte e uma melhor posição anatómica do estômago sem interferir com a sua 

atividade elétrica e contrátil (Hall et al., 1997; Eggertsdóttir et al., 2001; EggertsdÓttir et 

al., 2008; Ellison, 2014). Algumas das suas complicações incluem o risco aumentado de 

desenvolvimento de pneumotórax iatrogénico e fratura de costelas (Allen et al., 2014). 

Figura 12 - Ilustração de uma gastropexia em Belt Loop (Fossum, 2005). 

Figura 13 - Ilustração de uma gastropexia circuncostal (Fossum, 2005). 
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Gastropexia de Tubo  

Este procedimento exige a introdução de um cateter de Foley na parede abdominal 

ventral direita, dirigido ao centro do antro pilórico até ao lúmen gástrico. O balão do 

cateter é insuflado com solução salina estéril e preso ao estômago através de suturas. 

Através de uma suave tração, o estômago é encostado ao peritoneu sendo a camada 

seromuscular da parede suturada à serosa do estômago. Sete dias depois as adesões estão 

completamente formadas e o cateter pode ser removido (Allen et al., 2014). 

Para além do facto da gastropexia em tubo impor um tempo de hospitalização pós-

cirúrgica prolongado, apresenta como principais complicações a remoção acidental do 

cateter por parte do animal antes do tempo indicado, peritonite ou celulite associado a 

derrame de conteúdo gástrico à volta do tubo e derrame permanente. Contudo, como 

vantagem, apresenta o facto de permitir uma contínua descompressão gástrica e acesso 

ao estômago, facilitando a administração de medicação e de alimento caso seja necessário 

(Allen et al., 2014).  

  

Gastropexia de Incorporação 

Esta técnica envolve a união de 4-7 cm da parede gástrica perto do antro pilórico 

com a porção cranial da linha alba durante o encerramento da incisão abdominal (Allen 

et al., 2014).  

Embora esta técnica seja efetiva, rápida e fácil de executar, não é recomendada 

por apresentar diversas complicações (Ullmann et al., 2016). 

 

Gastrocolonopexia 

O procedimento é executado suturando, com uma sutura não absorvível, a 

superfície da curvatura maior do estômago ao cólon transverso (Allen et al., 2014). 

Esta técnica foi descrita pela primeira vez há quase 40 anos atrás, tornando-se uma 

das primeiras a ser desenvolvida na tentativa de prevenir a recorrência de SDTG, porém 

a eficácia do procedimento é inferior às outras técnicas de gastropexia, com taxas de 

recorrência de 20% (Allen et al., 2014). 

 

1.5.2.2. Técnicas de Gastropexia Minimamente Invasivas 

Embora as abordagens cirúrgicas abertas através de incisão da linha média ventral 

sejam seguras e eficazes, as técnicas minimamente invasivas têm as vantagens de provocar 

menos desconforto pós-cirúrgico e uma recuperação mais rápida (Allen et al., 2014). 
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Os procedimentos minimamente invasivos são usados em gastropexias 

profiláticas, particularmente em cães jovens, tipicamente ativos, grandes e gigantes. 

Raramente são relatados para o tratamento de cães com SDTG pois não permitem o 

reposicionamento do estômago e a avaliação dos restantes órgãos abdominais (Allen et al., 2014). 

As técnicas minimamente invasivas incluem a gastropexia assistida por 

laparoscopia, gastropexia guiada endoscopicamente, gastropexia por minilaparotomia, 

gastropexia percutânea radiograficamente assistida e gastropexia incisional assistida 

radiograficamente (Allen et al., 2014). 

 

Gastropexia assistida por laparoscopia  

A técnica por laparoscopia envolve somente a realização de três orifícios 

realizados ao longo da linha média ventral onde são colocados os laparoscópios (Wilson 

et al., 1996; Mathon et al., 2009; Allen et al., 2014). O primeiro é realizado 1 cm 

caudalmente ao umbigo e permite a insuflação com CO2. O segundo localiza-se 3-4 cm 

caudalmente ao apêndice xifoide e é o orifício para os instrumentos como cânulas e 

pinças. O terceiro é colocado entre os dois orifícios e serve para a câmara. A gastropexia 

é realizada quando é suturada a camada seromuscular do antro pilórico ao músculo 

transverso do abdómen, através de uma sutura intracorporal (Mayhew et al., 2009; 

Freeman, 2009; Allen et al., 2014). 

Como variações desta técnica, podem ser utilizados apenas dois portais e até 

mesmo apenas um portal, através da inserção de um multitrocarte (Runge et al., 2013; 

Waldron, 2014). Pode ainda realizar-se a gastropexia por laparoscopia em cadelas de 

raças grandes, em combinação com a ovariohisterectomia, de modo a minimizar a 

invasividade do procedimento (Rivier et al., 2011). 

Este procedimento é rápido, com morbilidade reduzida, um menor risco de 

deiscência de sutura, eficaz no sentido que resulta numa forte adesão fibrosa entre o 

estômago e a parede abdominal e permite uma melhor visualização comparativamente 

com a endoscopia, no entanto, podem desenvolver-se diversas complicações que incluem 

o facto de serem necessários equipamentos muito dispendiosos e muita prática por parte 

do clínico para não ocorrerem lesões noutros órgãos durante o procedimento como 

laceração ou perfuração gástrica e punção esplénica. Pode ocorrer ainda a formação de 

seroma no local da incisão, enfisema subcutâneo, instabilidade cardíaca por diminuição 

do retorno venoso ou êmbolo de ar durante a insuflação (Rawlings et al., 2001; Freeman, 

2009; Dujowich et al., 2010; Allen et al., 2014). Esta técnica não é recomendada em 
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animais com defeitos diafragmáticos como hérnias visto que a insuflação com CO2 pode 

vir a comprometer a respiração (Milovancev et al., 2015).  

 

Gastropexia por Endoscopia  

Para a realização da endoscopia o animal é colocado em decúbito lateral esquerdo 

possibilitando que o gastroscópio avance até ao estômago sendo depois insuflado de 

forma a aproximar o estômago da parede abdominal. Seguidamente, é passada uma sutura 

de polipropileno nº 2 pela parede abdominal direita, caudalmente à ultima costela, até ao 

lúmen do estômago ao nível do antro pilórico, facilmente visualizada pelo endoscópio. É 

realizado o inverso, isto é, a sutura passa do lúmen para o exterior onde é estabilizada 

com uma pinça hemostática com o objetivo de segurar o estômago. Por fim, é realizada 

Figura 14 - Ilustração da realização de uma gastropexia assistida por laparoscopia (Rawlings et al., 2001). 

SM - Camada seromuscular; TA - Músculo transverso abdominal; GM - Mucosa gástrica e submucosa. 
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uma incisão na parede abdominal para aceder a cavidade abdominal com o objetivo de 

suturar o antro pilórico à camada seromuscular (Dujowich et al., 2010; Allen et al., 2014). 

A gastropexia por endoscopia está associada a uma morbilidade baixa e com curto 

tempo de anestesia. Para além disso, é considerado um método simples, rápido, seguro e 

eficaz quando realizada por uma pessoa experiente em endoscopia (Dujowich et al., 2008; 

Dujowich et al., 2010). 

 

Gastropexia por Minilaparotomia 

A abordagem é iniciada com o animal em decúbito lateral esquerdo para 

posteriormente realizar uma pequena incisão de pele vertical do lado direito, de 6 cm, 

caudalmente à 13º costela. Prossegue-se à disseção sem corte na direção das fibras dos 

músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdómen. Após a entrada na 

cavidade peritoneal, realiza-se uma incisão longitudinal de 3 cm na camada seromuscular 

do antro pilórico, que depois é suturada à fáscia do músculo transverso do abdómen com 

um padrão contínuo simples com nylon monofilamento 2-0. As restantes camadas 

musculares superficiais são encerradas individualmente (Steelman-Szymeczek et al., 2003, 

Allen et al., 2014). 

Esta técnica é usada em cães não obesos com elevado risco de SDTG, não sendo 

necessário nenhum equipamento especializado para a execução do procedimento, 

Figura 15 - Endoscopia gástrica durante a técnica de gastropexia por 

endoscopia depois da realização das suturas e da incisão da camada 

seromuscular do antro pilórico (Dujowich et al., 2008). 
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permitindo uma tração máxima, comparável a uma outra técnica realizada através de uma 

linha média ventral (Steelman-Szymeczek et al., 2003). 

 

Gastropexia percutânea radiograficamente assistida 

A técnica exige que os cães sejam colocados em decúbito dorsal e a unidade de 

fluoroscopia em posição ventrodorsal diretamente sobre o cão, centrada na última costela. 

Inicialmente, um tubo orogástrico é inserido no estômago, sendo confirmada a sua 

posição por fluoroscopia, com a finalidade de preenche-lo com ar suficiente que permita 

que seja palpado percutaneamente e fique claramente visível na fluoroscopia. Uma vez 

que a distensão gástrica seja obtida, o tubo orogástrico é removido do estômago para 

minimizar a perda de ar. Uma agulha com T-fastener é colocada a 3 cm caudal à 13ª 

costela e a 3-4 cm lateral ao músculo reto abdominal direito. A agulha é inserida 

percutaneamente em direção ao lúmen do antro pilórico com orientação fluoroscópica. O 

retorno do ar na seringa confirma a colocação intragástrica da agulha. Enquanto o fio de 

sutura é liberado do dispositivo e puxado suavemente, a agulha é retirada para fazer com 

que o T se encoste contra a mucosa gástrica. O bloqueio é feito com a um botão que 

mantem o estômago contra a parede abdominal. Este procedimento é repetido com um 

segundo dispositivo T-fastener, a 4 cm do primeiro dispositivo (Balsa et al., 2016; Culp et al., 

2016). 

 

Figura 16 - Gastropexia de grade. A - Musculo oblíquo externo; B - 

Musculo oblíquo interno; C - Musculo transverso do abdómen. 

(Steelman-Szymeczek et al., 2003). 
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Uma alternativa a esta técnica é a Gastropexia Incisional Assistida 

Radiograficamente. Este procedimento, após a implantação dos T-fasteners no lúmen 

gástrico, requer a realização de uma incisão de 4 cm na parede abdominal entre os T-

fasteners. O antro pilórico do estômago é elevado e é realizada uma incisão de 4 cm na 

camada seromuscular do mesmo que posteriormente é suturada ao músculo transverso do 

abdómen com polidioxanona 2-0 em padrões contínuos simples. As restantes camadas 

musculares são suturadas separadamente (Balsa et al., 2016). 

Apesar de ainda existir muita controvérsia em torno destas técnicas e haver a 

necessidade de estudos mais aprofundados para avaliar a aplicabilidade e eficácia deste 

procedimento em animais com SDTG, existem estudos que afirmam que a gastropexia 

percutânea radiograficamente assistida não é um método satisfatório e não resulta em 

gastropexia permanente, ao contrário da gastropexia incisional assistida 

radiograficamente que foi considerado um procedimento seguro, eficaz e uma opção 

minimamente invasiva para cães gordos de elevado risco (Balsa et al., 2016). Outros 

estudos afirmam que a gastropexia percutânea radiograficamente assistida apresenta uma 

força de tração máxima similar às técnicas gastropexia comumente empregadas. Para 

além disso, é um procedimento significativamente mais rápido de executar (Culp et al., 

2016; Fox-Alvarez et al., 2016). 

Figura 17 - T-fastener com a respetiva agulha e botão (Culp et al., 

2016). 
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1.6. Cuidados Pós-Cirúrgicos  

No período pós-cirúrgico, os cuidados terapêuticos devem ser permanentes, de 

forma a manter a perfusão tecidular, e a monitorização dos animais deve ser realizada 

continuamente, de forma cuidadosa, de modo detetar precocemente potenciais 

complicações (Donohoe, 2007a; Bruchim et al., 2014; Sharp et al., 2015; Carrillo et al., 

2016). A monotorização dos animais após a cirurgia passa por avaliar a coloração das 

mucosas, TRC, frequência e ritmo cardíaco, frequência e esforço respiratório, 

temperatura rectal, estado de hidratação, peso, output urinário e PA (Brockman, 2008b; 

Belandria et al., 2009; Bruchim et al., 2014; Sharp et al., 2015). Para além disso, é 

recomendado que, nas primeiras 48 h, seja efetuado o doseamento de eletrólitos e do 

balanço ácido-base, bem como, controlo do hematócrito e PPT (Wingfield, 2002; 

Belandria et al., 2009). Durante as primeiras 72 h é aconselhado o uso de ECG para 

monitorizar possíveis arritmias cardíacas e avaliar a resposta ao tratamento. É 

recomendada também a realização de ecografias de controlo de forma a avaliar a efusão 

abdominal que pode ser considerada normal ou associada a trombose esplénica quando é 

Figura 18 - Ilustração da técnica de gastropexia percutânea assistida radiologicamente (Culp et al., 2016). 
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asséptica e o volume é de ligeiro a moderado. Contrariamente, quando a efusão apresenta 

bactérias, um elevado nº de neutrófilos degenerados e baixas concentrações de glucose 

(<50 mg/dL) podemos suspeitar de necrose gástrica (Bruchim et al., 2014). 

Como cuidados terapêuticos destaca-se a fluidoterapia com cristaloides 

isotónicos, sendo durante as primeiras 24 h, imprescindível uma taxa de 50 ml/Kg e nas 

24 a 48 h seguintes taxas moderadamente elevadas devido às perdas de fluidos para a 

cavidade abdominal e trato gastrointestinal (Sharp et al., 2015). O restabelecimento do 

volume intravascular é também muito importante para o controlo de arritmias cardíacas 

associadas à hipotensão arterial, e neste caso, devem ainda ser corrigidos os desequilíbrios 

eletrolíticos (Brockman, 2007). Em caso de hipocalemia, deve suplementar-se a 

fluidoterapia com KCl (20mEq/L), em caso de hipomagnesiemia deve adicionar-se MgCl 

(Wingfield, 2002; Belandria et al., 2009). Se mesmo assim a hipotensão persistir e esteja 

associada a taquicardia, TRC diminuído, pulso fraco e baixo output urinário deve-se 

reavaliar o plano de fluidoterapia no pós-cirúrgico e utilizar fármacos antiarrítmicos como 

a lidocaína (1-2 mg/Kg em bolo lento inicial e IC a 50–100 μg/Kg/min), ou procainamida 

(10-15 mg/Kg em 10 min, e IC a 25-50 μg/Kg/min) (Brockman, 2007; Belandria et al., 

2009; Carrillo et al., 2016). Em caso de hipoalbuminemia grave (<1,5 g/dL), recomenda-

se o uso de soluções com albumina canina ou humana, tendo em conta os efeitos adversos 

associados. A administração de plasma fresco ou congelado e heparina (10-75 U/Kg SC, 

tid) está reservada para animais com coagulopatias, incluindo CID quando o mesmo não 

se resolve de forma autolimitante (Brockman, 2008b; Carrillo et al., 2016). Caso os 

animais estejam com sinais clínicos de sobrehidratação ou oligúricos devem ser iniciadas 

terapias estimulantes da produção urinária como fenoldopam (0,8 μg/Kg/min), 

furosemida (1-2 mg/Kg, IV, seguido de IC) ou manitol (1 g/Kg, IV em 20 min). Quando 

o animal passa a alimentar-se autonomamente e não se verificam complicações, a 

fluidoterapia pode ser descontinuada (Mackenzie et al., 2010). 

A analgesia toma um papel muito importante na medida em que reduz o 

desconforto e facilita a recuperação do animal. Para tal são usados como analgésicos de 

eleição os opiáceos agonistas puros do recetor µ como a morfina (0,5-1 mg/Kg IM ou 

0,1-0,5 mg/Kg IV), metadona (0,05 mg/Kg SC), petidina (2-6 mg/Kg, IM/SC) ou 

fentanilo em IC (0,002-0,02 mg/Kg) ou aplicação transdérmica (0,075-0,1 mg/h)). Pode 

ainda optar-se pelo uso de IC de lidocaína (1-3 mg/Kg) e/ou quetamina (3-6 mg/Kg) e 

desta forma diminuir a dose dos opiáceos(Mackenzie et al., 2010; Bruchim et al., 2014; 

Carrillo et al., 2016). Devido aos efeitos gastrointestinais e renais adversos a utilização 
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de AINE’s está contraindicada, bem como, a utilização de glucocorticoides de curta ação 

pois não existem estudos que comprovem os seus benefícios em cães com SDTG (Ford 

et al., 2012; Carrillo et al., 2016). 

É recomendada a utilização de AB de largo espetro de modo a prevenir uma 

situação de septicemia. Se existir perfuração gástrica ou necrose, recomenda-se 

administrar associações de AB como amoxicilina-ácido clavulánico e fluoroquinolonas, 

durante uma semana. Caso não se tenha realizado esplenectomia nem gastrectomia 

parcial, podem usar-se cefalosporinas de primeira geração durante cinco dias (Carrillo et 

al., 2016). Pode ainda utilizar-se trimetoprim-sulfa, uma cefalosporina de segunda 

geração ou uma combinação de ampicilina e enrofloxacina (DeNovo, 2003). 

Durante as primeiras 12 a 24 h, o animal deve permanecer em jejum, sendo que, 

deverá ser oferecido o mais cedo possível alimento para estimular a motilidade intestinal 

e manter um estado nutricional adequado, no entanto o tempo necessário para que o 

animal inicie a alimentação oral está dependente da sua recuperação, isto é, se não se 

verificarem vómitos ou outra anomalia gastrointestinal (Carrillo et al., 2016). Devem, 

inicialmente, realizar-se ensaios com pequenas quantidades de água e se tolerada, pode 

oferecer-se pequenas quantidades de alimento de elevada digestibilidade e de fácil 

assimilação, várias vezes ao dia (cada 6 a 8 h) (Carr, 2007; Sharp et al., 2015). Devem 

ser administrados protetores gástricos como o sucralfato, antiácidos antagonistas dos 

recetores H2 como a cimetidina, ranitidina ou famotidina e antiácidos inibidores da 

bomba de protões como o omeprazol para impedir a hipersecreção e aumentar o pH 

gástrico. Estes fármacos ajudam a reduzir a gastrite e aceleram a recuperação da mucosa 

gástrica (DeNovo, 2003; Simpson, 2005a; Fossum, 2009; Carrillo et al., 2016). Caso o 

animal tenha vómitos durante os ensaios com água ou com a ingestão de comida, deve 

implementar-se novamente o jejum durante as 24 h seguintes, continuar com a 

fluidoterapia e usar procinéticos e/ou antieméticos como o maropitant, ranitidina ou 

metoclopramida (Donohoe, 2007a; Fossum, 2009; Belandria et al., 2009; Carrillo et al., 

2016). Caso se tenha realizado uma gastrectomia parcial, o tempo para a recuperação da 

motilidade gástrica é superior e torna-se necessário a administração de metoclopramida 

(1-2 mg/Kg/dia IV) ou uma baixa dose de eritromicina (0,5-1 mg/Kg tid) (Brockman, 

2008b). Em casos mais complexos pode ser necessário um suporte nutricional através de 

sondas nasogástricas, nasoesofágicas ou mediante nutrição parenteral central. 

Pode ser necessário recorrer à suplementação com oxigénio por via intranasal em 

animais com descompensação cardiorrespiratória de forma a ajudar na terapia 
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antiarrítmica e a melhorar a oxigenação tecidular (Waschak, 2004; Mathews, 2006). Em 

casos de grave hipoxemia e hipercapnia pode ser necessário iniciar ventilação mecânica 

(Carrillo et al., 2016). Em pneumonia por aspiração pode ser necessário, para além da 

suplementação com oxigénio, nebulizações e administração de AB de largo espectro 

(DeNovo, 2003). 

É recomendada restrição de exercício nas primeiras duas semanas após a cirurgia 

de modo a permitir a cicatrização das incisões (Waschak, 2004; Belandria et al., 2009; 

Reimer, 2011). 

 

1.7. Complicações  

As complicações mais graves da SDTG estão associadas a lesões isquémicas por 

reperfusão e por consequência ao desenvolvimento da SRIS e/ou uma SDOM. As 

complicações associadas a estas síndromes incluem disfunção cardiovascular, 

desequilíbrios eletrolíticos, disfunção respiratória, disfunção gastrointestinal, IRA e 

alterações da coagulação (Buber et al., 2007; Bruchim et al., 2014; Carrillo et al., 2016). 

As disfunções cardiovasculares incluem tanto a disfunção miocárdica como 

arritmias cardíacas que podem, em alguns casos, dar lugar ao choque 

hipovolémico/cardiogénico, estimulado pelo efeito hipotensivo de fármacos anestésicos, 

hemorragia durante a cirurgia e perda de líquido gastrointestinal (Matthiesen, 1993; 

Carrillo et al., 2016). As arritmias cardíacas são as complicações mais comuns (45%) e 

ocorrem até 12 a 24 h após a cirurgia (Buber et al., 2007). Dentro das arritmias cardíacas 

as mais frequentes são as arritmias de origem ventricular, onde estão incluídos os VPCs, 

taquicardia ventricular paroxismal e taquicardia ventricular multifocal (Simpson, 2005b; 

Brockman, 2007; Soiderer, 2008). Normalmente as arritmias estão associadas a 

hipotensão e desequilíbrios eletrolíticos principalmente hipocalemia que ocorre como 

consequência da hipersecreção gástrica com perda de líquidos, da lavagem gástrica, das 

perdas renais, da fluidoterapia prolongada com fluidos pobres em potássio, do refluxo 

duodenogástrico, assim como da regurgitação de secreções pancreáticas e biliares, falta 

de alimento por via oral, administração de glicose e desvios do ião potássio do meio 

extracelular para o meio intracelular (Matthiesen, 1993; Brockman, 2007). 

As disfunções respiratórias são evidenciadas por um aumento da frequência e 

alteração do padrão respiratório, que pode dar lugar a hipercapnia e hipoxemia. Se durante 

a auscultação torácica for identificado um padrão respiratório composto por sibilos e 
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crepitações, sugestivo de pneumonia ou lesão pulmonar aguda, o animal deve realizar 

radiografias torácicas, avaliação de gases sanguíneos e lavagem traqueal ou 

broncoalveolar com colheita de material para citologia e/ou cultura, para confirmar o 

diagnóstico clínico. As pneumonias por aspiração podem surgir em casos de esofagite e 

regurgitação durante o período pós-cirúrgico (Brockman, 2008b;  Carrillo et al., 2016). 

A necrose gástrica é das complicações mais frequentes em animais com SDTG 

(Carrillo et al., 2016). Estas lesões ocorrem por lesão isquémica da mucosa, que tem como 

consequência a sua destruição. Três a cinco dias após a cirurgia, estas áreas necrosadas 

podem levar a rutura gástrica e consequente peritonite sética/choque sético devido a uma 

incorreta avaliação do grau de necrose (viabilidade gástrica) durante a cirurgia. Porém é 

uma situação relativamente rara e somente diagnosticada com recurso à radiografia, 

ultrassonografia e avaliação citológica do fluído peritoneal (Matthiesen, 1993; Waschak, 

2004; Brockman, 2008b; Monnet, 2012). Pelas consequências nefastas destas 

complicações é extremamente importante a identificação precoce tanto da necrose 

gástrica como da peritonite para se poder intervir atempadamente (Bruchim et al., 2014). 

Podem ainda surgir anemias associadas a avulsão de ramos gástricos, ulceração da 

mucosa gástrica ou gastrite hemorrágica (Matthiesen, 1993). Outras complicações 

gastrointestinais pós-cirúrgicas que podem ocorrer com alguma frequência são a esofagite 

e a hipomotilidade gástrica (30%) (DeNovo, 2003; Sturgess, 2004). Nestes casos, os 

animais apresentam diversos sinais clínicos que vão desde náuseas, vómito, anorexia e 

regurgitação (Carrillo et al., 2016). 

O choque séptico ou endotóxico devido à absorção de toxinas bacterianas através 

da mucosa gástrica necrosada ou ulcerada não é muito comum (Matthiesen, 1993). No 

entanto existem estudos com evidências claras que ocorre translocação bacteriana do 

estômago de animais com SDTG e que a sobrevivência é afetada (Winkler et al., 2003).  

Outras complicações que se podem desenvolver em animais com SDTG é a CID, 

trombocitopenia secundária ao consumo no caso de hemorragia intracirúrgica e 

hipoproteinemia (PPT <5,2 g/dl) que se desenvolve devido à perda de proteína secundária 

à peritonite, gastrite ou ulceração da mucosa (Matthiesen, 1993; Mathews, 2006;  Carrillo 

et al., 2016). 

A perfuração esofágica é também uma complicação que pode ocorrer em animais 

com SDTG devido ao comprometimento dos tecidos do esófago distal por isquemia 

devido a trombose ou avulsão dos vasos sanguíneos, a trauma devido ao tubo orogástrico 
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no ato de descompressão gástrica ou perfuração secundária a esofagite ou refluxo gástrico 

(Streeter et al., 2004). 

Pode ainda ocorrer peritonite sética por rutura da vesicula biliar devido a isquemia 

aguda e necrose, evento este de etiologia multifatorial (Hewitt et al., 2005). 

 

1.8. Recorrência  

A recorrência ocorre pois não existe nenhuma técnica cirúrgica com 100% de 

eficácia, sendo que as taxas de recorrência de SDTG diferem em função da realização ou 

não de gastropexia e da técnica cirúrgica utilizada. No entanto todas elas apresentam 

valores inferiores a 10%, podendo, no caso da gastropexia por tubo serem bastante 

superiores (Hammel et al., 2006). Em casos de SDTG recomenda-se sempre a realização 

de gastropexia, mesmo quando os animais respondem com sucesso à estabilização e 

descompressão, caso contrário as taxas de recorrência estão reportadas entre os 42% e os 

75,8%, sendo que quando os animais são submetidos a gastropexia circuncostal as taxas 

podem ficar entre os 9% e os 4,3% (Glickman et al., 2000b; Eggertsdóttir et al., 2001; 

Hammel et al., 2006; Cornell, 2012; Przywara et al., 2014). 

Para além da cirurgia é imprescindível explicar ao proprietário os principais sinais 

de recorrência da SDTG para que este tenha capacidade de detetar a condição o mais 

antecipadamente possível (Waschak, 2004; Brockman, 2007; Runge et al., 2009; Rivier 

et al., 2011). 

 

1.9. Profilaxia  

De forma a evitar que ocorra um episódio de SDTG, os proprietários de cães de 

raças grandes ou gigantes devem ser alertados para os fatores que desencadeiam a doença 

e acompanhados no sentido de diluir a predisposição da mesma. Neste sentido, em termos 

de aconselhamento dietético, as taças de alimentação devem ser colocadas no chão e 

frequentemente limpas e higienizadas, os alimentos não devem ser armazenados 

demasiado tempo, deve evitar-se que o animal ingera grandes quantidades de alimento 

repentinamente, deve promover-se a ingestão de várias refeições diárias, durante a hora 

da refeição o animal deve ser separado dos restantes para evitar competição pela comida 

de modo a promover um ambiente tranquilo e deve optar-se por uma dieta adequada 

(Fossum, 2006;  Carrillo et al., 2016). Para além disso, os proprietários devem evitar 
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reproduzir cães de raça pura com história de episódio anterior SDTG (Glickman et al., 

2000b; Evans et al., 2010). 

A gastropexia profilática é recomendada em cães com elevado rácio 

profundidade-largura do tórax, com um parente de 1º grau com história de SDTG ou cães 

de raça grande ou gigante com história de dilatação gástrica ou submetido a esplenectomia 

para resolução de torção de baço. Contudo este procedimento ainda não é amplamente 

realizado devido aos riscos anestésicos e cirúrgicos associados, aos custos avultados e à 

falta de sensibilização para a afeção e as suas consequências (Millis et al., 1995; Simpson, 

2005b; Dujowich et al., 2010). 

 

1.10. Prognóstico 

É imprescindível identificar os fatores de prognóstico para perceber e prever quais 

os pontos críticos na progressão da doença e desta forma, instituir prontamente um 

tratamento específico e adequado sendo possível corrigir fatores inerentes à sobrevivência 

do animal (Zacher et al., 2010). 

Existem inúmeros fatores que estão associados ao aumento da taxa de mortalidade 

e a um mau prognóstico, entre eles, a gravidade dos sinais clínicos na apresentação do 

animal é dos mais importantes, fazendo alterar muito significativamente os índices de 

sobrevivência (Buber et al., 2007). Na apresentação da doença, cães em estado depressivo 

têm uma probabilidade de morte três vezes superior em comparação com os ambulatórios. 

Animais em decúbito lateral têm uma probabilidade 4,4 vezes maior e nos que se 

apresentam em estado comatoso essa probabilidade passa a ser 32 vezes superior 

(Glickman et al., 1998). A temperatura corporal inferior a 38ºC na altura do exame físico 

está associada a uma t.m. de 40% comparativamente a 14,9% de t.m. associada a cães 

com temperatura corporal superior a 38ºC. Alterações no hematócrito e o aumento do 

TPT nas primeiras 12 h estão associados a uma taxa de mortalidade de 57,1%. Também 

a persistência dos sinais clínicos por mais de 6 h sem exame médico pode contribuir para 

um aumento das taxas de mortalidade (Beck et al., 2006). Ficou documentada uma taxa 

mortalidade de 45,9% em animais com sinais clínicos há mais de 5 h, ao passo que, com 

os mesmos sinais clínicos há menos de 5 h, as taxas baixaram para 11,5% (Buber et al., 

2007). Desta feita, a taxa de mortalidade para cães com a SDTG é muito variável podendo 

oscilar entre 10 e 33% (Carrillo et al., 2016). 
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Outro dos fatores de mau prognóstico é a necrose gástrica e/ou lesões esplénicas, 

que obrigam à realização de gastrectomia parcial e/ou esplenectomia. Estas 

consequências da SDTG estão associadas a uma mortalidade pós-cirúrgica entre 30 e 68% 

(Mackenzie, 2010) ou, segundo outros autores, entre 25 e 62% (Simpson, 2005c; Mooney 

et al., 2014). A incidência de necrose gástrica, avaliada durante a cirurgia, varia muito 

entre os diferentes estudos, podendo ser considerada 41% (Zacher et al., 2010), 37% 

(Papp et al., 1999), 19% (Green et al., 2011) e 16% (Beer et al., 2013). Outros autores 

concluíram que a maioria das mortes no pós-operatório ocorre até 96 h, sendo que, dos 

animais que não sobrevivem, 92% a 100% apresentam necrose gástrica (Lantz, 1998; 

Wingfield, 2002; Mooney et al., 2014). 

A presença de arritmias ventriculares pré-cirúrgicas é considerada um indicador 

de sobrevivência, sendo associada a uma maior mortalidade quando são arritmias 

ventriculares intermitentes em comparação com taquicardia ventricular (Mackenzie et al., 

2010; Ellison, 2011). As arritmias podem atuar ainda como sentinelas para necrose 

gástrica ou isquemia esplénica. 

O prognóstico de animais com SDTG depende de complicações como perfuração 

gástrica e dificuldades respiratórias, cujo prognóstico piora rapidamente (Brockman, 

2007; Buber et al., 2007). Depende ainda da técnica cirúrgica utilizada e do tratamento 

implementado no pós-operatório do animal (Wingfield, 2002; Waschak, 2004).  

Devido ao elevado índice de mortalidade descrito na SDTG torna-se fundamental 

a utilização de indicadores de pronóstico que se podem empregar como preditores de 

possíveis complicações pós-operatórias e possibilitar informar melhor o proprietário 

(Zacher et al., 2010;  Carrillo et al., 2016). Estes incluem os níveis de lactato plasmático, 

troponinas, 11-deshidrotromboxano B2 (11-dTXB2), mioglobina, pepsinógeno-A, 

imunorreactividade da lipase pancreática canina (cPLI), proteína C-reactiva (CRP) 

(Carrillo et al., 2016). 

 

1.10.1. Lactato  

O lactato plasmático é um produto da glicólise anaeróbia, isto é, em condições 

anaeróbias, o piruvato é convertido em lactato de modo a obter energia. Esta produção é 

mantida em equilíbrio fisiológico através da taxa de metabolismo cuja função é contribuir 

para o consumo do composto (Donohoe, 2007a; Mooney et al., 2014). O aumento dos 

níveis de lactato (hiperlactatemia) em cães com SDTG ocorre em situações de 
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hipoperfusão generalizada e hipoxia que contribuem, consequentemente, para condição e 

ambientes anaeróbios. Esta hipoperfusão deve-se ao facto dos animais com SDTG se 

encontrarem num estado de hipovolemia grave tanto devido à componente obstrutiva 

causada pela compressão da veia cava caudal e/ou veia porta, como pelo sequestro de 

fluido intragástrico e hemorragia por rutura de vasos gástricos (Mooney et al., 2014). 

Outros fatores que contribuem para o estado de hiperlactatemia são a isquemia da parede 

gástrica e do baço, choque séptico ou SIRS (Mooney et al., 2014; Carrillo et al., 2016).  

As medições das concentrações plasmáticas de lactato tomaram especial 

importância na medida em que se tornaram o indicador de prognóstico mais utilizado em 

medicina veterinária. A maioria dos estudos mostram que as concentrações de lactato são 

superiores em animais com SDTG que não sobreviveram, no entanto, também se 

observaram valores elevados em animais que resistiram à afeção e concentrações de 

lactato dentro dos valores de referência em animais que morreram. Isto deve-se ao facto 

de a sobrevivência do animal depender diretamente da origem da hiperlactatemia e não 

só da sua concentração. O valor pronóstico da concentração de lactato não deve ser 

tomado somente com uma medição, mas sim com recurso a mensurações seriadas. Desta 

forma, animais que apresentam, antes da cirurgia, níveis de lactato ≥ 6 mmol/L devem 

ser monitorizados através da realização de mensurações repetidas da concentração de 

lactato durante a sua hospitalização, podendo suspeitar-se da presença de necrose gástrica 

quando os valores se encontram persistentemente elevados (Donohoe, 2007a; Carrillo et 

al., 2016). Nestes casos, os proprietários devem ser informados que o internamento do 

seu animal poderá ter custos acrescidos associados ao tratamento e ao tempo de 

hospitalização (Stevenson et al., 2007; Mooney et al., 2014). Contudo outros estudos 

demonstram que a concentração de lactato plasmático não está correlacionada com a 

duração de hospitalização do animal mas sim com o tempo passado nos cuidados 

intensivos (Beer et al., 2013). 

Quando as concentrações plasmáticas de lactato são inferiores a 6 mmol/L a 

sobrevivência é de 99% (Papp et al., 1999), 96% (Zacher et al., 2010) ou 92% (Green et 

al., 2011). Para além disso, quando a concentração de lactato inicial é ≤ 9.0 mmol/L, 90% 

dos cães sobrevive comparativamente com 54% de sobrevivência associada a 

concentrações ≥ 9.0 mmol/L. Ficou demonstrado que existe uma associação positiva entre 

a concentração de lactato e a taxa de mortalidade concluindo-se que os valores das 

concentrações de lactato são um indicador significativo da sobrevivência e podem ser 

utilizados com confiança para se estabelecer um prognóstico (Zacher et al., 2010). 
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1.10.2. Troponinas  

Atualmente as lesões cardíacas podem ser diagnosticadas através da medição de 

troponina I e troponina T. A troponina I é mais sensível a detetar lesões nas células do 

miocárdio, apesar de um aumento da troponina T ter maior valor preditivo em cães com 

SDTG. Animais com SDTG ocorre um aumento significativo de troponinas cardíacas nas 

primeiras 24-48 h associado a mau prognóstico e a alterações no ECG (Schober et al., 

2002;  Carrillo et al., 2016). 

 

1.10.3. Deshidrotromboxano B2 

O 11-deshidrotromboxano B2 é um metabolito sintetizado por plaquetas, células 

de músculo liso, hepatócitos, miócitos cardíacos e células endoteliais como resposta a 

diversos estímulos, como radicais livres de oxigénio ou endotoxinas. Está descrita uma 

relação direta entre a excreção renal de 11-dTXB2 e a incidência de complicações em 

animais com SDTG (Baltzer et al., 2006; Carrillo et al., 2016). 

 

1.10.4. Mioglobina  

A mioglobina é considerada um biomarcador de prognóstico utilizado em animais 

com SDTG. O aumento da concentração deste composto foi observado em animais que 

não sobreviveram à SDTG, podendo estar associado a situações de choque, isquemia e 

reperfusão. Em suma, uma concentração de mioglobina no momento do diagnóstico 

inferior a 168 ng/ml está associada a uma taxa de sobrevivência de 88,9%, quando 

apresenta uma concentração superior a taxa de sobrevivência passa para um valor de 50%. 

Apesar destes dados, a mensuração da concentração da mioglobina não é suficiente, isto 

é, não é recomendado usar esta medição como único parâmetro indicador de pronóstico 

pois apresenta uma sensibilidade de 60% e uma especificidade de 84.2% (Adamik et al., 

2009;  Carrillo et al., 2016),  

 

1.10.5. Pepsinogénio-A 

O pepsinogénio é produzido e armazenado na mucosa gástrica, e por essa razão 

pode ser usado como marcador de lesão gástrica em cães com SDTG. Nestes animais, foi 

observado um incremento de 20% na concentração de pepsinogénio-A, sendo associado 

a maior incidência de necrose gástrica e morte. O aumento deste composto está 
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relacionado com a gravidade e mau prognóstico da afeção (Israeli et al., 2012;  Carrillo 

et al., 2016). 

 

1.10.6. Imunorreactividade da Lipase Pancreática Canina 

Este teste pode ser utilizado em animais com SDTG, principalmente quando 

apresentam dor abdominal e vómitos durante a sua hospitalização pois umas das possíveis 

complicações é a pancreatite (58%) (Matthiesen, 1993; Israeli et al., 2012;  Carrillo et al., 

2016). 

 

1.10.7. Proteína C-Reativa (CRP) 

A Proteína C-Reativa é uma proteína de fase aguda produzida pelo fígado em 

casos de lesão traumática, inflamação ou neoplasia. Em 75% dos cães com SDTG ocorre 

um aumento significativo do valor de CRP, no entanto, é considerado um indicador pouco 

fiável de lesão da mucosa gástrica e de mortalidade (Israeli et al., 2012; Uhrikova et al., 

2015;  Carrillo et al., 2016). 
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CAPÍTULO 2 – ESTUDO RETROSPECTIVO: 

Relação entre o prognóstico e as concentrações plasmáticas de 

lactato em cães com síndrome de dilatação-torção gástrica. 

 

2.1. Introdução 

A SDTG é considerada atualmente uma urgência veterinária com elevada taxa de 

mortalidade, sendo fundamental identificar os fatores de prognóstico. Para isso as 

mensurações das concentrações plasmáticas de lactato tomam especial importância, 

principalmente quando são tomadas de forma seriada. Por esta razão, foi realizado um 

estudo retrospetivo por um período de 19 meses (2015-2017) com base em casos clínicos 

do Hospital Ars Veterinária (Barcelona). Este estudo inclui não apenas casos clínicos 

presenciados, mas também ocorridos fora do período de estágio do autor, cujos dados 

foram colhidos acedendo à base de dados do hospital. Neste estudo constam apenas 17 

animais pois não foi possível avaliar parâmetros de lactato de anos anteriores quer devido 

à carência de dados e informações durante a hospitalização dos animais, quer devido à 

impossibilidade de identificar animais com SDTG antes de Setembro de 2015. Não foram 

acrescentados animais de outros hospitais de forma a não haver divergências quanto à 

atribuição de um prognóstico cirúrgico, optando-se por uma avaliação mais completa e 

rigorosa num período mais recente e curto.  

Hoje em dia, a maioria dos estudos que se realizam em torno da SDTG têm como 

objetivo primordial compreender quais os melhores indicadores de prognóstico. Neste 

sentido, foi desenvolvido este estudo cujo principal intuito foi avaliar a relação existente 

entre as concentrações plasmáticas de lactato mensuradas antes e depois da cirurgia e a 

sobrevivência do animal, o tempo de hospitalização e o prognóstico cirúrgico atribuído 

durante a cirurgia tendo em conta o grau de torção e necrose gástrica, bem como, a 

realização de esplenectomia e gastotomia. Foi também realizado um estudo 

epidemiológico da amostra, com o objetivo de caracteriza-la e confirmar as informações 

que constam na bibliografia existente, distribuindo os animais com SDTG, por género, 

estado reprodutivo, idade, raça e peso. Estas questões em estudo revelaram-se pertinentes 

e fundamentais na medida em que possibilitam dar informações adicionais à comunidade 

médico-veterinária, bem como, reforçar estudos já existentes, e deste modo, melhorar os 

tratamentos aplicados e estabelecer estratégias individuais atempadas e preventivas, de 

forma a melhorar as hipóteses de sobrevivência do animal. Para além disso, as 
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informações acerca do prognóstico possibilitam que também os proprietários possam 

tomar decisões com bases mais sólidas e concretas. 

2.2. Materiais e Métodos 
A amostra deste estudo contempla 17 cães com diagnóstico de SDTG, cuja 

informação foi recolhida presencialmente e das fichas clínicas da base de dados do 

Hospital Ars Veterinària, em Barcelona. As fichas clínicas encontram-se compreendidas 

entre os meses de Setembro de 2015 e Abril de 2017, abrangendo dois dos meses de 

estágio do autor. 

Para a recolha de toda a informação necessária foi realizada uma pesquisa na base 

de dados de modo a identificar todos os cães que tinham, durante o período anteriormente 

referido, realizado gastropexia no Hospital Ars Veterinària, associada a um episódio de 

SDTG. Houve ainda a possibilidade de dialogar com os médicos veterinários do hospital 

de forma a adquirir informações adicionais. Assim sendo, foi possível analisar 

detalhadamente todo o processo clínico dos animais com SDTG e recolher informações 

relativas à identificação clínica do animal como o género, estado reprodutivo, idade, raça 

e peso. Estes dados têm como objetivo caracterizar epidemiologicamente a amostra em 

estudo. Para além disso foram recolhidos dados relativos ao prognóstico cirúrgico (bom, 

razoável e reservado) atribuído durante o procedimento pelo cirurgião Dr. Esteve 

González (diplomado ECVS), porém, sendo um dado que apresenta algum grau de 

subjetividade, a sua atribuição é baseada no grau de torção, necrose gástrica e na 

necessidade de realizar esplenectomia e/ou gastrotomia. Foram ainda recolhidos os 

valores referentes às mensurações das concentrações plasmáticas de lactato, antes da 

cirurgia e ao longo do internamento (2 e 12 h pós-cirúrgico). Esta informação é obtida 

com recurso a uma simples gota de sangue capilar colocada num aparelho monitor 

“Accutrend® Plus - Roche” que fornece esse valor em mmol/L. Por último, foram 

reunidas informações relativas ao tempo de hospitalização e à sobrevivência do animal.  

As análises dos dados epidemiológicos envolveram os 17 animais, no entanto o 

tempo de hospitalização tem uma amostragem apenas de 14 animais pois 3 deles 

morreram durante o internamento hospitalar, sendo esta variável composta por uma 

amostragem diferente. Também as mensurações de lactato 12 h após a cirurgia não foram 

todas tomadas pela mesma razão. Nestes casos, trabalhamos com uma amostra apenas de 

15 animais. Neste estudo, as fichas clínicas encontravam-se completas e detalhadas em 

todos os casos, em relação aos dados utilizados no estudo.  
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Houve a necessidade de estratificar cada género em diferentes estados 

reprodutivos (castrado/ não castrado) de forma a detalhar com mais precisão a amostra, 

bem como, estratificar o peso por classes para se conseguir diferenciar a amostragem, 

que abrange pesos compreendidos entre 20,7 e 62,6 Kg, entre raças pequenas (0-10 Kg), 

médias (11-25 Kg), grandes (26-45 Kg) e gigantes (46-90 Kg). Esta classificação foi feita 

com base nos critérios do Clube Português de Canicultura (CPC), de acordo com a 

Federação Cinológica Internacional (FCI).  

Estes dados serão analisados por testes estatísticos apropriados a cada variável 

para determinar se existiu algum tipo de relação entre as concentrações plasmáticas de 

lactato e o tempo de hospitalização, a sobrevivência do animal e o prognóstico cirúrgico. 

Desta forma, para organizar a amostra de acordo com as variáveis a serem analisadas 

utilizou-se o Microsoft Excel® para Windows7. Para a caraterização da amostra os 

valores foram analisados na forma de média ± desvio padrão. Para análise estatística das 

variáveis deste estudo recorreu-se ao uso do “multiple t test” e “two-way ANOVA” 

usando o software GraphPad Prism 7 (California, USA) e os valores de p ≤ 0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. Para caracterizar a amostra estatisticamente, 

na relação entre o prognóstico cirúrgico e as concentrações plasmáticas de lactato, bem 

como, na relação entre o tempo de hospitalização e as concentrações plasmáticas de 

lactato, foi usado o teste “two-way ANOVA”, relacionando entre si os três grupos 

formados. Na relação entre a mortalidade e sobrevivência com as concentrações 

plasmáticas de lactato foi o sado o teste “multiple t test” de forma a relacionar os dois 

grupos formados. 

 

2.2.1. Limitações do estudo  

Ao longo de todo o processo de recolha de dados tornou-se percetível que não 

seria possível identificar e avaliar um número consideravelmente elevado de casos pelo 

facto de as mensurações de lactato terem sido efetuadas de forma seriada ao longo do 

internamento apenas a partir da data de início do estudo (Setembro de 2015) bem como a 

impossibilidade de identificar animais com SDTG anteriores à mesma data. Para além 

disso, o facto de se poderem acrescentar dados e informações provenientes de outros 

hospitais não seria vantajoso para o estudo e retirava credibilidade ao mesmo pois a 

atribuição do prognóstico cirurgico aquando da cirurgia é uma informação subjetiva. As 

mensurações dos níveis de lactato não foram tomadas a tempo rigoroso e o tempo de 
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hospitalização foi arredondado, não permitindo que estes dois critérios tivessem o rigor 

desejado. Para além disso, verifica-se que o número de casos é limitado ao longo deste 

período de tempo (19 meses) provavelmente por estarmos a trabalhar com um hospital de 

referência no centro de Barcelona, cujos principais clientes não têm cães grandes e 

gigantes, que em termos epidemiológicos, apresentam maior risco de SDTG. Tais 

limitações acabaram por influenciar o número de casos associados ao estudo. Para além 

disso, não foram realizadas relações com variáveis diferentes não só pelo facto de a 

amostra ser pequena como também devido aos seus fatores de variabilidade. 

 

2.3. Resultados 

2.3.1. Características da amostra 

2.3.1.1. Género 

O género feminino representou 35,29% (6/17) e o género masculino 64,71% 

(11/17). Desses 35,29% (6/17) de fêmeas, 17,64% (3/6) eram inteiras e 17,64% (3/6) eram 

castradas. Dos 64,71% de machos, 35,29% (6/11) eram inteiros e 29,41% (5/11) eram 

castrados. 

 

Gráfico 1 – Género de animais com SDTG. 

 

Gráfico 2 - Situação reprodutiva de animais com SDTG. 
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2.3.1.2. Idade  

A idade dos animais da amostra oscilou entre 2 e 11 anos, sendo a média de 

6,71±2,69 anos. A idade mais representada do estudo foi 7 e 10 anos, cada uma com 

17,64% (3/17), sendo que, 75,47% (13/17) têm mais de 5 anos de idade.  

O gráfico seguinte representa a distribuição das idades da amostra.  

 

 

Gráfico 3 – Diversidade de idades dos animais com SDTG. 

 

2.3.1.3. Raça  

Todos os animais da amostra pertenciam a uma raça definida. As raças Pastor 

Alemão e Dogue Argentino representam, cada uma delas, 17,65% (3/17) da amostra e a 

raça Boieiro de Berna representa 11,76% (2/17), sendo estas as três raças mais 

representadas.  

Pode-se observar a distribuição por raças no gráfico seguinte. 

 

 

Gráfico 4 – Diversidade de raças dos animais com SDTG. 
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2.3.1.4. Peso 

Dos cães da amostra 11,76% (2/17) pesava entre os 11 e 25 Kg, 58,82% (10/17) 

entre 26 e 45 Kg e 29,41% (5/17) entre 46 e 90 Kg. Dos animais que pesavam entre 11 e 

25 Kg, a média dos pesos é 23,05±3,32 Kg com um intervalo de confiança de 95% entre 

[18,44-27,66]. O valor mínimo observado nestes cães foi 20,7 Kg e o máximo 25,4 Kg. 

Dos animais que pesavam entre 26 e 45 Kg, a média dos pesos é 36,18±4,72 Kg com um 

intervalo de confiança de 95% entre [33,26-39,10]. O valor mínimo observado nestes cães 

foi 28,1 Kg e o máximo 43,3 Kg. Dos animais que pesavam entre 46 e 90 Kg, a média 

dos pesos é 58,80±4,58 Kg com um intervalo de confiança de 95% entre [54,78-62,82]. 

O valor mínimo observado nestes cães foi 51,0 Kg e o máximo 62,6 Kg. 

A distribuição dos pesos da amostra encontra-se no gráfico.  

 

Gráfico 5 – Peso dos animais dom SDTG. 

 

2.3.2. Avaliação de relações 

2.3.2.1. Avaliação da relação do prognóstico cirúrgico com a concentração 

plasmática de lactato  
Todos os animais da amostra em estudo (n=17) realizaram gastropexia incisional. 

Sendo que, 29,41% (5/17) realizaram adicionalmente esplenectomia e 23,53% (4/17) 

gastrotomia. Apenas 11,76% (2/17) dos animais realizaram os 3 procedimentos na mesma 

intervenção.  

O prognóstico cirúrgico foi atribuído a 100% da amostra (n=17), sendo que 7 

animais obtiveram bom prognóstico, 2 prognóstico razoável e 8 prognóstico reservado. 
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Gráfico 6 – Prognóstico cirúrgico de animais com SDTG.  

 

Na amostra em estudo 100% dos animais (n=17) apresentavam registos relativos 

aos valores das medições de lactato, exceto na medição efetuada 12 h após a cirurgia que 

consta somente com uma amostra de 15 animais pois dois deles não sobreviveram até se 

efetuar a medição do valor.  

As medições efetuadas antes da cirurgia (t=0) para animais com prognóstico 

reservado apresentam uma média de 6,81±1,94 mmol/L com um intervalo de confiança 

de 95% entre [5,47-8,16]. O valor mínimo observado nestes cães foi de 4 mmol/L e o 

máximo de 9,8 mmol/L. Para animais com prognóstico razoável a média foi de 

5,5±1,70 mmol/L com um intervalo de confiança de 95% entre [3,15-7,85]. O valor 

mínimo observado nestes cães foi de 4,3 mmol/L e o máximo de 6,7 mmol/L. Para 

animais com prognóstico bom a média foi de 4,03±0,53 mmol/L com um intervalo de 

confiança de 95% entre [3,50-4,42]. O valor mínimo observado nestes cães foi de 

3,4 mmol/L e o máximo de 4,6 mmol/L. As medições efetuadas 2 h após a cirurgia (t=2) 

para animais com prognóstico reservado apresentam uma média de 3,93±0,80 mmol/L 

com um intervalo de confiança de 95% entre [3,37-4,48]. O valor mínimo observado 

nestes cães foi de 3 mmol/L e o máximo de 5,4 mmol/L. Para animais com prognóstico 

razoável a média foi de 2,95±0,21 mmol/L com um intervalo de confiança de 95% entre 

[2,65-3,24]. O valor mínimo observado nestes cães foi de 2,8 mmol/L e o máximo de 

3,1 mmol/L. Para animais com prognóstico bom a média foi de 2,51±0,48 mmol/L com 

um intervalo de confiança de 95% entre [2,03-2,87]. O valor mínimo observado nestes 

cães foi de 1,9 mmol/L e o máximo de 3,4 mmol/L. As medições efetuadas 12 h após a 

cirurgia (t=12) para animais com prognóstico reservado apresentam uma média de 

2,57±0,60 mmol/L com um intervalo de confiança de 95% entre [2,08-3,05]. O valor 
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mínimo observado nestes cães foi de 1,7 mmol/L e o máximo de 3,4 mmol/L. Para 

animais com prognóstico razoável a média foi de 2,2±0,57 mmol/L com um intervalo de 

confiança de 95% entre [1,42-2,98]. O valor mínimo observado nestes cães foi de 

1,8 mmol/L e o máximo de 2,6 mmol/L. Para animais com prognóstico bom a média foi 

de 1,71±0,29 mmol/L com um intervalo de confiança de 95% entre [1,43-1,93]. O valor 

mínimo observado nestes cães foi de 1,3 mmol/L e o máximo de 2,2 mmol/L.  

Tabela 1- Relação entre o prognóstico cirúrgico e as concentrações plasmáticas de lactato. 

 

Através do gráfico 7 é possível verificar que existe um decréscimo dos valores de 

lactato ao longo do tempo e que, avaliando cada tempo isoladamente, esses valores são 

superiores em animais com prognóstico reservado, seguidos dos animais com prognóstico 

razoável e por último os de bom prognóstico. 

Através da análise estatística, os dados sugerem apenas existir uma diferença 

estatisticamente significativa entre o prognóstico bom e reservado antes da cirurgia 

(p<0,001). No entanto essa diferença reduz-se 2 h após a cirurgia passando a não existir 

significância estatística (p>0,05). Em todas as outras comparações não existe nenhuma 

relação estatisticamente significativa (p> 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Relação entre as concentrações plasmáticas de lactato e o prognóstico cirúrgico. (***:p<0,001) 

 Bom Razoável Reservado 

Antes da Cirurgia 4,03 mmol/L 5,5 mmol/L 6,81 mmol/L 

2 h Após a Cirurgia 2,51 mmol/L 2,95 mmol/L 3,93 mmol/L 

12 h Após a Cirurgia 1,71 mmol/L 2,2 mmol/L 2,57 mmol/L 

*** 
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2.3.2.2. Avaliação da relação da mortalidade e sobrevivência com a concentração 

plasmática de lactato  

Neste estudo, 82,35% (14/17) dos animais sobreviveram ao episódio de SDTG e 

17,65% (3/17) não resistiram.  

Na amostra em estudo 100% dos animais (n=17) apresentavam registos relativos 

aos valores das medições de lactato, exceto na medição efetuada 12 h após a cirurgia que 

consta com uma amostra apenas de 15 animais pois dois deles não sobreviveram até se 

efetuara a medição do valor. 

Das medições efetuadas antes da cirurgia, a média de todos os animais foi 

5,51±1,93 mmol/L com um intervalo de confiança de 95% entre [4,59-6,43]. O valor 

mínimo observado nestes cães foi de 3,5 mmol/L, o máximo 9,8 mmol/L. Das medições 

efetuadas 2 h após a cirurgia, a média é 3,21±0,92 mmol/L com um intervalo de confiança 

de 95% entre [2,79-3,67]. O valor mínimo observado nestes cães foi de 1,9 mmol/L, o 

máximo 5,4 mmol/L. Das medições efetuadas 12 h após a cirurgia, a média é 

2,12±0,60  mmol/L com um intervalo de confiança de 95% entre [1,82-2,42]. O valor 

mínimo observado nestes cães foi de 1,3 mmol/L, o máximo 3,4 mmol/L.  

 

 

Gráfico 8 – Concentração de lactato ao longo do tempo. 

 

Antes da cirurgia (t=0), os animais que sobreviveram apresentaram uma média de 

5,26±1,96 mmol/L ao passo que, os animais que não resistiram 6,70±1,5 mmol/L. A taxa 

de mortalidade para animais com valores de lactato superiores a 6 mmol/L foi de 33,33%. 

Após a cirurgia (t=2), os animais que sobreviveram apresentaram uma média de 

2,93±0,61 mmol/L e os animais que não sobreviveram 4,63±0,86 mmol/L. A taxa de 

mortalidade para animais com valores de lactato superiores a 3,5 mmol/L após a cirurgia, 

foi de 60%, passando a 100% quando os valores foram superiores a 4 mmol/L. Após a 

cirurgia (t=12), os animais que sobreviveram apresentaram uma média de 
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2,03±0,50  mmol/L. O único animal que efetuou a medição de lactato 12 h após a cirurgia 

e não sobreviveu apresentou um valor de 3,4 mmol/L, sendo a que a taxa de mortalidade 

para animais com valores de lactato superiores a 3 mmol/L foi de 100%. 

Tabela 2 - Relação entre a sobrevivência/morte e as concentrações plasmáticas de lactato. 

 

Através do gráfico é possível verificar que existe um decréscimo dos valores de 

lactato ao longo do tempo e que, avaliando cada tempo isoladamente, esses valores são 

superiores em animais que não resistiram comparativamente com animais que 

sobreviveram.  

Através da análise estatística, os dados sugerem que existe uma diferença 

estatisticamente significativa entre os animais que sobreviveram à SDTG e os que 

morreram, quer 2 h após a cirurgia (p<0,001), quer 12 h após a mesma (p<0,01). Contudo, 

antes da cirurgia a diferença não é considerada com significância estatística (p>0,05).  

 

 

Gráfico 9 - Relação entre as concentrações plasmáticas de lactato e a sobrevivência do animal. (**:p<0,01; 

***:p<0,001) 

 

 Sobrevivência Morte 

Antes da Cirurgia 5,26 mmol/L 6,70 mmol/L 

2 h Após a Cirurgia 2,93 mmol/L 4,63 mmol/L 

12 h Após a Cirurgia 2,03 mmol/L 3,4 mmol/L 

*** ** 
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2.3.2.3. Avaliação da relação da mortalidade e sobrevivência com o prognóstico 

cirúrgico  

A amostra em estudo para esta variância é de 17 animais. Dos 7 animais que 

obtiveram um bom prognóstico cirúrgico sobreviveram 100%, bem como, os 2 animais 

com prognóstico razoável. Dos animais com prognóstico reservado 37,5% não 

sobreviveram. A partir do gráfico podemos ainda verificar que 100% dos animais que 

morreram tinham prognóstico reservado. 

 

 

Gráfico 10 - Relação da mortalidade e sobrevivência com o prognóstico cirúrgico 

 

2.3.2.4. Avaliação da relação do tempo de hospitalização com a concentração 

plasmática de lactato 

A amostra em estudo para esta variância é de apenas 14 animais pois 3 deles 

morreram durante a hospitalização. O tempo pós-cirúrgico de internamento hospitalar foi 

na maioria dos animais, 64,29% (9/14), de 48 h, seguido de 28,57% (4/14) dos animais 

que estiveram 72 h internados e apenas 7,14% (1/14) que permaneceu 168 h. 
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Gráfico 11 - Tempos de hospitalização dos animais com SDTG. 

 

Antes da cirurgia (t=0), os animais que estiveram hospitalizados 48 h apresentam 

uma média de valores de lactato de 4,72±1,41 mmol/L com um intervalo de confiança de 

95% entre [3,80-5,64]. O valor mínimo observado nestes cães foi de 3,4 mmol/L e o de 

máximo 7,4 mmol/L. Os animais que estiveram hospitalizados 72 h, uma média de 

6,78±2,64 mmol/L com um intervalo de confiança de 95% entre [4,19-9,36]. O valor 

mínimo observado nestes cães foi de 4,1 mmol/L e o máximo de 9,8 mmol/L. O animal 

que estive hospitalizado 168 h, uma média de 4,0 mmol/L. Após a cirurgia (t=2), os 

animais que estiveram hospitalizados 48 h apresentam uma média de valores de lactato 

de 2,61±0,46 mmol/L com um intervalo de confiança de 95% entre [2,31-2,91]. O valor 

mínimo observado nestes cães foi de 1,9 mmol/L e o máximo de 3,4 mmol/L. Os animais 

que estiveram hospitalizados 72 h, uma média de 3,55±0,44 mmol/L com um intervalo 

de confiança de 95% entre [3,12-3,98]. O valor mínimo observado nestes cães foi de 3 

mmol/L e o máximo de 3,9 mmol/L. O animal que estive hospitalizado 168 h, uma média 

de 3,3 mmol/L. Depois da cirurgia (t=12), os animais que estiveram hospitalizados 48 h 

apresentam uma média de valores de lactato de 1,89±0,39 mmol/L com um intervalo de 

confiança de 95% entre [1,63-2,14]. O valor mínimo observado nestes cães foi de 

1,3 mmol/L e o máximo de 2,6 mmol/L. Os animais que estiveram hospitalizados 72 h, 

uma média de 2,18±0,66 mmol/L com um intervalo de confiança de 95% entre [1,53-

2,52]. O valor mínimo observado nestes cães foi de 1,6 mmol/L e o máximo de 3 mmol/L. 

O animal que estive hospitalizado 168 h uma média de 2,7 mmol/L. 
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 48 h de 

Hospitalização 

72 h de 

Hospitalização 

168 h de 

Hospitalização 

Antes da Cirurgia 4,72 mmol/L 6,78 mmol/L 4,00 mmol/L 

2 h Após a Cirurgia 2,61 mmol/L 3,55 mmol/L 3,30 mmol/L 

12 h Após a Cirurgia 1,89 mmol/L 2,18 mmol/L 2,70 mmol/L 

Tabela 3 - Relação entre o tempo de hospitalização e as concentrações plasmáticas de lactato 

 

Através do gráfico 12 é possível verificar que existe um decréscimo dos valores 

de lactato ao longo do tempo de hospitalização em todos os animais. Verifica-se uma 

relação entre os diversos grupos e as concentrações de lactato, isto é, os animais que 

tiveram necessidade de permanecer mais tempo hospitalizados apresentaram valores de 

lactato superiores, comparando os mesmos tempos.  

Através da análise estatística, os dados sugerem que existe uma diferença 

estatisticamente significativa entre as os animais que estiveram hospitalizados 48 h e 72 

h antes da cirurgia (p<0,05). No entanto essa diferença reduz-se 2 h após a cirurgia 

passando a não existir significância estatística (p>0,05). Em todas as restantes 

comparações não existe uma relação estatisticamente significativa (p> 0,05). 

 

 

Gráfico 12 - Relação entre as concentrações plasmáticas de lactato e o tempo de hospitalização. (*:p<0,05) 

 

 

* 
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2.4. Discussão 

2.4.1. Caraterísticas da amostra  

2.4.1.1. Género  

Neste estudo, foi possível avaliar o género dos animais com SDTG, verificando-

se que a maioria deles são machos. Estes resultados vão de encontro à bibliografia 

anteriormente citada que afirma existir uma maior incidência de SDTG no género 

masculino em comparação com o feminino (Bjorling, 2008). 

No estudo, é possível ainda constatar que o número de machos castrados foi 

superior ao número de machos inteiros. Informação está igualmente em consonância com 

a bibliografia que declara existir uma maior incidência em animais inteiros em 

comparação com castrados, quer sejam machos ou fêmeas (Bjorling, 2008). Contudo, 

estes resultados não são verificados no grupo das fêmeas pois existe o mesmo número de 

fêmeas castradas e inteiras. Esta situação pode dever-se ao facto de a amostra ser muito 

reduzida (n=6) e ao facto de a amostra ser proveniente de animais de uma grande meio 

urbano (Barcelona) onde as pessoas estão mais conscientes em relação a politicas de 

castração dos animais.  

 

2.4.1.2. Idade 

Em termos de idade, os animais da amostra oscilam entre 2 e 11 anos, sendo que, 

75,47% têm mais de 5 anos de idade. Para além disso, as idades mais representadas do 

estudo são os 7 e 10 anos. Estes dados estão coerentes com a bibliografia citada que afirma 

que a predisposição para a doença aumenta quando os animais têm mais de 5 anos 

(Schellenberg et al., 1998; Glickman et al., 2000b;  Carrillo et al., 2016). No entanto, 

neste estudo, não existe representação de animais com mais de 11 anos, não só pelo facto 

de a amostra ser pequena (n=17), como também por serem raças grandes e gigantes cuja 

esperança média de vida é menor. No estudo não foi possível verificar o aumento da 

incidência de SDTG com o avançar da idade como seria expectável (Bjorling, 2008).  

 

2.4.1.3. Raça 

Das raças que compõem este estudo, 58,82% constam na lista de raças com maior 

potencial para o desenvolvimento da doença, isto é, mais de metade das raças incluídas 

no estudo estão de acordo com a bibliografia existente, sendo as mais reproduzidas o 

Pastor Alemão e o Dogue Alemão. O Boxer, Boieiro de Berna, Dogue Argentino, Dogue 

Bordéus, Rottweiler e o Mastim Napolitano não se encontram na bibliografia consultada, 
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no entanto, são todas raças grandes ou gigantes, algumas das quais de peito estreito e 

profundo, características que estão associadas ao aumento da prevalência da SDTG 

(Mathews, 2006; Donohoe, 2007b; Bjorling, 2008; Jerold, 2014). Neste caso, todos os 

animais da amostra (100%) pertenciam a uma raça definida muito provavelmente por ser 

um meio urbano. Estas conclusões vão de encontro ao descrito na bibliografia que afirma 

que o facto de ser de raça pura é um fator de risco significante para desenvolver doença 

(Glickman et al., 2000b). A literatura consultada não tem em conta as predominâncias 

regionais em termos de raça e, provavelmente por essa razão, estão incluídas no estudo 

raças que não constam na bibliografia existente.  

 

2.4.1.4. Peso 

Em termos de peso, os cães da amostra apresentam pesos compreendidos entre 

20,7 e 62,6 Kg, por esta razão, foram divididos em 3 grandes grupos, os de raça média 

dos 11 aos 25 Kg, os de raça grande dos 26 aos 45 Kg e os de raça gigante dos 46 aos 

90 Kg. Neste estudo, os animais de raça grande foram os mais afetados pela SDTG, 

seguindo-se os de raça gigante e por último os de raça média. Esta informação está de 

acordo com a bibliografia que afirma que tanto os animais de raça grande como os de raça 

gigante são considerados com elevada predisposição para o desenvolvimento de SDTG 

(Glickman et al., 1994; Bjorling, 2008). 

 

2.4.2. Avaliação de relações 

2.4.2.1. Avaliação da relação do prognóstico cirúrgico com a concentração 

plasmática de lactato  

De forma a reposicionar o estômago e a evitar futuros acontecimentos de SDTG, 

no estudo, todos os animais da amostra realizaram gastropexia incisional e 

provavelmente por essa razão não foram encontradas informações relativas à recorrência 

de SDTG nas fichas clínicas. Segundo a bibliografia, esta técnica é a mais utilizada 

atualmente sendo um procedimento rápido, relativamente fácil, seguro com uma eficácia 

excelente na prevenção de SDTG em cães (Eggertsdóttir et al., 2001; EggertsdÓttir et 

al., 2008; Benitez et al., 2013;  Carrillo et al., 2016). Adicionalmente, 29,41% realizaram 

esplenectomia e 23,53% gastrotomia. Segundo a bibliografia, a gastrotomia deve ser 

evitada devendo apenas ser realizada quando é estritamente imprescindível, no caso de 

existir no conteúdo gástrico, p.e., um CE de grande tamanho (Carrillo et al., 2016). Num 

estudo de 2006 realizado por Beck apenas 7,2% dos animais tiveram necessidade de 
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realizar uma gastrotomia. Neste caso, realizaram-se perto do triplo das gastrotomias. Em 

relação às esplectomias estas devem somente ser realizadas quando o baço não se 

encontra viável, sofrendo alterações como congestão, enfarte ou necrose esplénica 

(Belandria et al., 2009). Com base nas intervenções realizadas, incluindo a realização de 

gastrotomia e/ou esplenectomia, bem como, a duração da cirurgia, o grau de torção e 

necrose gástrica foi atribuído um prognóstico cirúrgico de “bom”, “razoável” ou 

“reservado” de forma individualizada. 

Como já foi referido anteriormente, a concentração plasmática de lactato são um 

dos indicadores de prognóstico mais usados e fiáveis em medicina veterinária, 

influenciando tanto a prevenção de complicações como a implantação de tratamentos. 

As mensurações das concentrações plasmáticas de lactato foram efetuadas antes da 

cirurgia e 2 e 12 h após a mesma, de forma a ter uma noção exata da evolução destes 

valores ao longo do internamento. As concentrações de lactato não devem ser avaliadas 

somente com uma medição inicial, mas sim com recurso a mensurações seriadas pois o 

prognóstico para a sobrevivência dos animais não depende somente da sua concentração, 

mas também da sua origem. 

 Através da média das concentrações plasmáticas de lactato nas diferentes horas 

(antes e depois da cirurgia) foi possível concluir que ocorre um decréscimo nesses 

mesmo valores ao longo do tempo. Este decréscimo está descrito na bibliografia existente 

e é justificado pelo iniciar do tratamento médico e cirúrgico, com um papel muito 

significativo na descompressão, reperfusão dos tecidos e redução dos níveis de hipoxia 

e hipovolemia, desta forma, os tecidos voltam a ser oxigenados e a produção de lactato 

diminui ( Carrillo et al., 2016).  

Neste estudo foi avaliada a relação entre o prognóstico cirúrgico com as diversas 

mensurações da concentração plasmáticas de lactato antes da cirurgia, 2 h e 12 h após a 

mesma. Foi possível constatar que esses valores são superiores em animais com 

prognóstico reservado, seguidos dos animais com prognóstico razoável e por último os 

de bom prognóstico. Estas diferenças são máximas antes da cirurgia verificando-se um 

aproximar dos valores ao longo do tempo. Desta forma, foi possível apenas verificar a 

existência de uma relação estatisticamente significativa entre o prognóstico “bom” e 

“reservado” antes da cirurgia. Estas conclusões estão de acordo com a bibliografia que 

afirma que as concentrações plasmáticas de lactato são um indicador de prognóstico e 

que quanto maior o tempo da cirurgia e o número de complicações pior o prognóstico 

(Donohoe, 2007a; Zacher et al., 2010;  Carrillo et al., 2016). As restantes relações não 
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apresentaram significado estatístico, não só pelo facto de a amostra ser reduzida como 

também pelo facto das concentrações de lactato de todos os animais em estudo se 

aproximarem à medida que foi implementado o tratamento. 

 

2.4.2.2. Avaliação da relação da mortalidade e sobrevivência com a concentração 

plasmática de lactato  

Neste estudo, a taxa de mortalidade foi de 17,65%, estando completamente de 

acordo com a bibliografia que afirma que este valor pode oscilar entre 10 e 33% (Carrillo 

et al., 2016), sendo superior a diversos estudos cuja taxa de mortalidade é de 16,2% (Beck 

et al., 2006) e 10% (Mackenzie et al., 2010). Este valor está dependente de diversos 

fatores como a gravidade dos sinais clínicos na apresentação do animal, bem como a 

temperatura corporal, o estado mental, as mucosas e a frequência cardíaca e respiratória, 

da presença de necrose gástrica e arritmias (Mooney et al., 2014). 

Neste estudo foi também realizada uma avaliação da relação entre as 

concentrações plasmáticas de lactato e a sobrevivência dos animais. Neste caso, é 

evidente que os valores de lactato em animais que morreram são superiores 

comparativamente com os animais que sobreviveram, sendo essa relação 

estatisticamente significativa, quer 2 h após a cirurgia, como 12 h após a mesma. Estes 

dados vão de encontro à bibliografia que afirmam que existe uma associação positiva 

entre a concentração de lactato e a taxa de mortalidade, isto é, quanto maior os valores 

de lactato menor a probabilidade de sobrevivência (Zacher et al., 2010). Nestes animais 

que não resistiram podemos suspeitar da presença de necrose gástrica ou do surgimento 

de outro tipo de complicações (Donohoe, 2007a;  Carrillo et al., 2016). Antes da cirurgia, 

a diferença de valores entre os animais que sobreviveram à SDTG e morreram não foi 

significativa, provavelmente, devido ao facto de a concentração de lactato inicialmente 

ser elevada em todos os animais, decrescendo depois apenas nos que responderam ao 

tratamento.  

Concluindo-se ainda que a taxa de mortalidade para animais com valores de 

lactato superiores a 6 mmol/L, medidos antes da cirurgia, foi de 33,33%. Esta 

percentagem vai de encontro à bibliografia que associa uma taxa de mortalidade inferior 

a 60% nos animais que apresentam uma concentração inicial de lactato superior a 

6 mmol/l. A taxa de mortalidade para animais com valores de lactato superiores a 

3,5 mmol/L, medidos 2 h após a cirurgia, foi de 60%, passando a 100% quando 
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superiores a 4 mmol/L. Quando a medição foi realizada 12 h após a cirurgia e os valores 

de lactato foram superiores a 3,0 mmol/L a taxa de mortalidade foi de 100%.  

 

2.4.2.3. Avaliação da relação da mortalidade e sobrevivência com o prognóstico 

cirúrgico  

Neste estudo, todos os animais aos quais foi atribuído o prognóstico cirúrgico bom 

ou razoável sobreviveram, estando a mortalidade associada apenas ao grupo de animais 

com um prognóstico cirúrgico reservado. A atribuição de um prognóstico cirúrgico 

reservado pode dever-se a diversos fatores como um elevado grau de necrose e torção 

gástrica à necessidade de realização de gastrotomia e/ou lesão esplénica que obrigue à 

realização de esplenectomia. Neste estudo, a taxa de mortalidade dentro dos animais com 

prognóstico cirúrgico reservado foi de 37,5% (3/8). Esta percentagem está de acordo com 

a bibliografia que afirma que as consequências da SDTG que estão associadas a um 

prognóstico cirúrgico reservado enumeradas anteriormente apresentam uma mortalidade 

pós-cirúrgica entre 30 e 68% (Mackenzie, 2010) ou, segundo outros autores, entre 25 e 

62% (Simpson, 2005c; Mooney et al., 2014). Outros autores concluíram que 92% a 100% 

dos animais que não sobrevivem apresentam necrose gástrica (Lantz, 1998; Wingfield, 

2002; Mooney et al., 2014). Esta informação pode revelar-se útil na medida em que 

animais aos quais foi atribuído um prognóstico reservado devem ser monitorizados de 

forma mais regular e rigorosa. Para a atribuição de um prognóstico final fidedigno deve 

relacionar-se as mensurações da concentração plasmática de lactato com as informações 

retiradas da cirurgia. 

 

2.4.2.4. Avaliação da relação do tempo de hospitalização com a concentração 

plasmática de lactato 

Foi ainda avaliado o tempo de hospitalização pós-cirúrgico que, na maioria dos 

animais, foi de 48 h, seguido dos animais que estiveram 72 h internados. Este tempo de 

hospitalização pós-cirúrgico vai de encontro à bibliografia existente que afirma que a 

maioria dos animais fica internado 48/72 h (Carrillo et al., 2016). No entanto, este tempo 

de hospitalização para animais que sofrem SDTG é muito variável, sendo dependente de 

diversos fatores como o tratamento aplicado no período pré e pós cirúrgico, da gravidade 

dos sinais clínicos, da idade, das doenças concomitantes do animal, da técnica cirúrgica 

empregue e da necessidade de esplenectomia e/ou gastrotomia e/ou gastrectomia, bem 

como, do grau de torção e necrose gástrica (Wingfield, 2002; Waschak, 2004; Brockman, 
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2007; Buber et al., 2007; Allen et al., 2014). Para além disso, está dependente do médico 

que dá a alta ao animal e das possibilidades económicas do proprietário.  

O estudo avaliou a relação existente entre o tempo de hospitalização de um animal 

com SDTG com as concentrações plasmáticas de lactato antes, 2 e 12 h após a cirurgia. 

O tempo de hospitalização da amostra variou entre 48 h, 72 h e 168 h (apenas um dos 

animais). Foi possível verificar que existe um decréscimo dos valores de lactato ao longo 

do tempo de hospitalização em todos os animais tal como acontece nas outras avaliações 

de relação, sendo empregue a mesma justificação para o sucedido. Para além disso, os 

animais que tiveram necessidade de permanecer 72 h hospitalizados, apresentaram 

valores de lactato superiores em comparação com os animais que permaneceram 

internados somente 48 h, sendo uma diferença significativa quando mensurados antes da 

cirurgia (t=0). Estas conclusões estão de acordo com a bibliografia que cita que o tempo 

de hospitalização para animais que sofreram SDTG pode ser muito variável, dependendo 

do grau de complexidade da cirurgia, da precocidade na implantação do tratamento de 

urgência, das consequências da afeção, bem como, das doenças concomitantes. Porém, 

o tempo de hospitalização, passado nos cuidados intensivos, está correlacionada com a 

concentração plasmática de lactato, isto é, quanto maiores os valores de lactato mais 

tempo o animal necessitará de permanecer internado (Beer et al., 2013). Nestes casos, os 

proprietários devem ser informados que o internamento do seu animal poderá ter custos 

acrescidos associados ao tratamento e ao tempo de hospitalização (Stevenson et al., 2007; 

Mooney et al., 2014). O animal com o tempo de hospitalização de 168 h é exceção pois, 

antes da cirurgia (t=0), apresentou valores de lactato inferiores aos animais que 

permaneceram 48 e 72 h. Na medição seguinte, 2 h após a cirurgia (t=2), apresentou 

valores de lactato superiores aos animais que permaneceram 48 h no internamento e 

valores inferiores aos animais que permaneceram 48 h. Somente 12 h após a cirurgia 

(t=12) é que este animal apresentou concentrações de lactato superiores aos restantes 

grupos. Esta informação não é apoiada por nenhuma bibliografia existente pois o facto 

do animal em causa ter permanecido 168 h no internamento deve-se ao facto de existirem 

doenças concomitantes como IRC, agravada com o tratamento da SDTG. Estes 

fundamentos fizeram aumentar o tempo de hospitalização e representaram um entrave à 

diminuição das concentrações plasmáticas de lactato ao longo do tempo. Para além disso, 

a amostra reduzida (n=14) justifica o facto de não existirem mais relações 

estatisticamente significativas.  
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2.5. Conclusão 
De acordo com o estudo realizado, as mensurações dos níveis de lactato devem 

ser tomadas antes da cirurgia, sendo porém, mais importante realiza-las, ao longo do 

internamento, de modo a relaciona-las com a sobrevivência dos animais. Com este estudo 

foi possível constatar que os níveis de lactato em animais que sobreviveram são inferiores 

em comparação com animais que não resistiram, sendo essas diferenças mais notórias 

depois da cirurgia. Foi possível ainda concluir que em animais cujo prognóstico cirúrgico 

é reservado apresentam valores de lactato iniciais (antes da cirurgia) superiores aos 

animais cujo prognóstico cirúrgico é bom. Neste estudo, todos os animais aos quais foi 

atribuído o prognóstico cirúrgico bom ou razoável sobreviveram, estando a mortalidade 

associada apenas ao grupo de animais com um prognóstico cirúrgico reservado. Por fim, 

foi concluído que o tempo de hospitalização se encontra intimamente relacionado com o 

valor de lactato, neste caso, animais que permanecem hospitalizados 48 h tem valores 

iniciais (antes da cirurgia) inferiores aos animais que permanecer internados 72 h. Esta 

informação pode tomar especial importância na medida em que os médicos veterinários 

poderão sensibilizar e orientar os proprietários para a progressão da doença, custos 

adicionais de tratamento e tempo necessário de hospitalização.  

É ainda de destacar que, apesar das terapêuticas empregues para a resolução da 

SDTG serem cada vez mais efetivas, uma das formas mais eficazes de reduzir a incidência 

e a taxa de mortalidade associada à afeção é a implementação de medidas profiláticas 

adotadas pelo proprietário a animais mais suscetíveis e a realização de gastropexia 

profilática.  

Devido ao número reduzido de casos, este estudo deveria ser estendido e replicado 

de forma a obter dados estatísticos mais sólidos e relevantes. 
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