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RESUMO 

 

A síndrome obstrutiva das vias aéreas superiores dos cães braquicefálicos ou 
síndrome braquicefálica é causada por alterações primárias do trato respiratório 
anterior de cães braquicefálicos, principalmente nas raças como Buldogue 
Francês e Pug. Por possuírem o crânio mais curto e largo essas raças acabam 
tendo uma compressão da cavidade nasal que leva a diminuição da passagem 
do ar por essas vias. Em alguns animais, a dificuldade da passagem do ar 
somada ao esforço inspiratório gera distúrbios na deglutição, engasgos, 
regurgitação, vômitos, eructação, ptialismo e alterações do apetite. A deglutição 
de grande quantidade de ar pode distender o trato gastrointestinal de forma 
crônica gerando alterações principalmente no esôfago, estômago e duodeno. As 
alterações respiratórias e digestivas se retroalimentam, gerando um ciclo de 
autoperpetuação com potencial de agravar o quadro clínico dos animais. O 
objetivo do presente estudo foi analisar por meio do exame ultrassonográfico o 
segmento gastroduodenal de cães braquicefálicos das raças Buldogue Francês 
e Pug, com e sem manifestação clínica respiratória e gastrointestinal. Não 
obstante, investigou-se se os sinais gastrointestinais observados em cães 
braquicefálicos causariam alterações na arquitetura e espessura da parede 
detectáveis no exame ultrassonográfico, e qual seria a contribuição desta técnica 
de imagem neste contexto. Para tanto foi realizado um estudo prospectivo 
observacional com cães atendidos no HUVET-UFF (Hospital Universitário 
Veterinário da Universidade Federal Fluminense). Ao todo 55 cães foram 
incluídos no estudo sendo 38 da raça Buldogue Frances e 17 Pugs. Os animais 
foram divididos em três grupos: (I) cães com sinais clínicos respiratórios e 
gastrointestinais, (II) cães com doença respiratória sem sinais gastrointestinais 
e (III) cães sem sinais clínicos respiratórios e gastrointestinais. Os resultados 
demonstraram que não houve alteração na arquitetura parietal das paredes e 
que não foi encontrada diferença estatística significativa na espessura da parede 
gástrica e duodenal, entre os grupos estudados (P>0,05). No grupo I, obteve-se 
espessura média de 0,43cm (corpo gástrico); 0,40 cm (fundo gástrico); 0,44cm 
(antro) e 0,46cm no duodeno. No grupo II 0,43cm no corpo; 0,44cm (fundo); 
0,44cm (antro) e 0,46cm (duodeno). No grupo III, as espessuras tiveram média 
de 0,47cm (corpo gástrico); 0,44cm (fundo); 0,48cm (antro) e 0,48cm no 
duodeno. Com os resultados obtidos concluímos que os valores de referência 
utilizados atualmente podem superestimar o espessamento da parede gástrica 
e duodenal nestas raças. Ao analisarmos o trato gastrointestinal por meio do 
exame ultrassonográfico não observamos alterações significativas, entre os 
grupos com e sem manifestações clínicas, com relação a espessura e arquitetura 
da parede. Fatores como raça, peso, sexo e idade não contribuíram para 
alterações nos parâmetros ultrassonográficos avaliados entre os grupos 
estudados. Concluiu-se que a síndrome aerodigestiva não causou alterações na 
arquitetura ou espessura da parede gastroduodenal detectáveis por meio do 
exame ultrassonográfico. 
 

Palavras-chave: Cães; Braquicefálicos; Ultrassonografia; estômago; intestino. 
  



ABSTRACT 

 

Upper airway obstructive syndrome in brachycephalic dogs or brachycephalic 
syndrome is caused by primary alterations of the anterior respiratory tract of 
brachycephalic dogs, especially in breeds such as French Bulldogs and Pugs. 
Because they have a shorter and wider skull, these breeds end up having a 
compression of the nasal cavity that leads to a decrease in the passage of air 
through these routes. In some animals, the difficulty of passing air added to the 
inspiratory effort generates swallowing disorders, choking, regurgitation, 
vomiting, eructation, ptyalism and changes in appetite. Swallowing a large 
amount of air can chronically distend the gastrointestinal tract, generating 
changes mainly in the esophagus, stomach and duodenum. Respiratory and 
digestive changes feed each other, generating a self-perpetuating cycle with the 
potential to worsen the clinical condition of the animals. The aim of the present 
study was to analyze, through ultrasound examination, the gastroduodenal tract 
of brachycephalic French Bulldog and Pug dogs, with and without respiratory and 
gastrointestinal clinical manifestations. Nevertheless, it was investigated whether 
the gastrointestinal signs observed in brachycephalic dogs would cause changes 
in the architecture and wall thickness detectable in the ultrasound examination, 
and what would be the contribution of this imaging technique in this context. 
Therefore, a prospective observational study was carried out with dogs treated at 
the HUVET-UFF (Hospital Universitário Veterinário, Universidade Federal 
Fluminense). A total of 55 dogs were included in the study, 38 French Bulldogs 
and 17 Pugs. The animals were divided into three groups: (I) dogs with respiratory 
and gastrointestinal clinical signs, (II) dogs with respiratory disease without 
gastrointestinal signs and (III) dogs without respiratory and gastrointestinal 
clinical signs. The results showed that there was no change in the parietal 
architecture of the walls and that no statistically significant difference was found 
in the thickness of the gastric and duodenal wall between the groups studied 
(P>0.05). In group I, a mean thickness of 0.43 cm (gastric body) was obtained; 
0.40 cm (gastric fundus); 0.44cm (antrum) and 0.46cm in the duodenum. In group 
II 0.43 cm on the body; 0.44cm (bottom); 0.44cm (antrum) and 0.46cm 
(duodenum). In group III, the thickness averaged 0.47 cm (gastric body); 0.44cm 
(bottom); 0.48 cm (antrum) and 0.48 cm in the duodenum. With the results 
obtained, we conclude that the reference values currently used can overestimate 
the thickening of the gastric and duodenal wall. When analyzing the 
gastrointestinal tract by means of ultrasound, we did not observe significant 
changes between the groups with and without clinical manifestations, in relation 
to wall thickness and architecture. Factors such as race, weight, sex and age did 
not contribute to alterations in the ultrasound parameters evaluated between the 
studied groups. It was concluded that the aerodigestive syndrome did not cause 
changes in the architecture or thickness of the gastroduodenal wall detectable by 
ultrasound examination. 

Keywords: Dogs; Brachycephalic; Ultrasonography; stomach; intestine.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A população de cães braquicefálicos tem crescido muito na última década, 

possivelmente devido a seleção de características tidas como atrativas ao ser 

humano, como por exemplo, a infantilização da face desses animais. Contudo, 

tais alterações anatômicas têm levado a alterações principalmente do trato 

respiratório anterior que predispõem o desenvolvimento de uma doença 

respiratória conhecida como síndrome braquicefálica (PACKER et al, 2015).  

A síndrome braquicefálica consiste em uma ou mais alterações primárias 

do trato respiratório anterior de cães braquicefálicos, tais como: estenose das 

narinas, prolongamento do palato mole, hipoplasia traqueal e turbinados 

nasofaríngeos anormais. Além dessas, também são descritas conchas nasais 

aberrantes, macroglossia, tonsilas aumentadas e colapso brônquico. Essas 

anormalidades citadas podem gerar alterações secundárias nas vias aéreas, das 

quais são mais comumente descritas, o edema de mucosas, eversão dos 

sáculos laríngeos e colapso de laringe (LODATO; HEDLUND, 2012; 

EMMERSON, 2014).  

Alterações gastrointestinais também são descritas nos cães portadores 

da síndrome, sendo as principais delas situadas no esôfago, estômago e 

duodeno. O aumento da pressão negativa no tórax, o turbilhonamento na 

passagem de ar, a dispneia inspiratória e a aerofagia, podem gerar alterações 

gastrointestinais, que causam refluxo, vômitos e salivação excessiva 

(LECOINDRE; RICHARD, 2004). Outros sinais clínicos que envolvem o sistema 

digestório também são relatados nessas raças, como por exemplo, eructação e 

distúrbios no apetite. Além disso, esses pacientes também podem apresentar 

afecções congênitas e adquiridas como gastropatia pilórica hipertrófica e hérnia 

hiatal. 

O diagnóstico dessas afecções gastrointestinais pode ser feito por meio 

de exames de imagem e exame histopatológico. Dentre os exames de imagem 

a endoscopia é considerada o padrão ouro na avaliação do trato gastrointestinal 

superior. A ultrassonografia é considerada uma técnica não invasiva e capaz de 

estudar a espessura e a arquitetura da parede, além do peristaltismo 

(CARVALHO, 2014). Por outro lado, a presença de conteúdo luminal gasoso 

limita sua aplicação. O exame radiográfico contrastado permitiria estudar a 
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região de saída de estômago e detectar estenose pilórica (THRALL, 2014). Na 

literatura podem ser encontrados muitos relatos que utilizaram endoscopia e 

exame histopatológico (PONCET et al, 2005), porém até o presente momento, 

não foram realizados estudos para determinar a contribuição do exame 

ultrassonográfico do trato gastrointestinal nos cães com síndrome braquicefálica, 

no que diz respeito a valores de referência na espessura das paredes 

gastrointestinais e na detecção de possíveis alterações ultrassonográficas 

secundárias a síndrome aerodigestiva. 

Mediante o exposto, o objetivo do presente estudo foi analisar por meio 

do exame ultrassonográfico o trato gastroduodenal de cães braquicefálicos 

(buldogues franceses e pugs) com e sem manifestação clínica respiratória e 

gastrointestinal. Não obstante, investigou-se se os sinais gastrointestinais 

observados em cães braquicefálicos causariam alterações na arquitetura e 

espessura da parede detectáveis no exame ultrassonográfico, e qual seria a 

contribuição desta técnica de imagem neste contexto. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ANATOMIA DOS BRAQUICEFÁLICOS  

 

2.1.1 Anatomia do crânio dos braquicefálicos 

As raças braquicefálicas possuem o crânio mais curto e largo, quando 

comparadas as raças dolicocefálicas e mesaticefálicas (Fig. 1). Esse 

encurtamento leva a compressão da cavidade nasal que por sua vez gera 

dificuldade na passagem do ar (DUPRE; HEIDENREICH, 2016).  

 

Fig. 1 – Imagem tomográfica de reconstrução tridimensional do crânio de um cão 
braquicefálico em A, comparado a um cão dolicocefálico em B. Fonte: 
www.thevetpractice.com 
 

Tais anormalidades na conformação anatômica podem gerar alterações 

primárias no trato respiratório superior (TRS), sendo as mais descritas a 

estenose das narinas (Fig. 2), o prolongamento do palato mole e a hipoplasia da 

traqueia; e alterações secundárias relevantes, como o colapso da laringe, edema 

da mucosa da nasofaringe e eversão dos sáculos laríngeos. Além disso outras 

alterações podem ser encontradas, dentre elas o colapso brônquico, cistos 

epigloticos e macroglossia. Todas essas alterações contribuem para o 

aparecimento de sinais clínicos respiratórios importantes como ronco, estertor, 

estridor, cianose, dispneia, apneia do sono e intolerância ao exercício (MEOLA, 

2013; EMMERSON, 2014). 

A B 
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A dificuldade na passagem do ar pelas vias respiratórias leva a um esforço 

inspiratório a fim de superar a resistência dessas vias aéreas durante o ciclo 

respiratório. No momento da inspiração, pacientes com a síndrome dos 

braquicefálicos geram pressões pleurais menores do que os pacientes 

saudáveis. Essas forças mecânicas levam a uma tensão nas vísceras torácicas, 

tanto no sistema respiratório, cardiovascular e digestivo, gerando por sua vez 

inflamações e posteriormente fibroses. Logo, mudanças significativas na 

pressão pleural secundárias ao esforço inspiratório podem ser uma das causas 

de afecções do trato gastrointestinal superior, como esofagites, gastrites e 

duodenites (HOAREAU, 2018). 

Em humanos observou-se que grandes oscilações de pressão intrapleural 

negativa durante apneia, podem facilitar o movimento retrógrado do conteúdo 

gástrico.  O aumento do esforço respiratório durante esses eventos pode gerar 

um aumento no gradiente de pressão próximo ao esfíncter esofágico e 

desencadear os episódios de refluxo (WASILEWSKA et al, 2012). 

Além disso, em cães, a deglutição de ar em grandes quantidades promove 

a distensão crônica do trato digestivo. Essa dilatação crônica do estômago 

secundária a aerofagia pode levar a um aumento da pressão intragástrica, 

simulando uma refeição. A secreção de gastrina e suco gástrico são então 

estimulados. A produção de mediadores também será estimulada causando uma 

Fig. 2 - Estenose das narinas em buldogue francês de 2 anos de 

idade. Fonte: Dupre; Heidenreich, 2016. 
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hiperplasia da mucosa antropilórica e levando a aparência de uma hipertrofia do 

antro (LECOINDRE; RICHARD, 2004). Essa hipertrofia gera uma diminuição 

luminal do canal pilórico provocando distúrbios obstrutivos parciais e gerando um 

retardo no esvaziamento gástrico. A obesidade também é um fator que colabora 

para a gravidade dos sinais clínicos, incluindo os gastrointestinais, nos cães 

braquicefálicos (PONCET et al, 2005). De forma semelhante à dispneia 

inspiratória, a obesidade pode exacerbar o refluxo gastroesofágico em cães. Em 

humanos a obesidade está positivamente associada a este refluxo. Até o 

presente momento, alterações decorrentes da síndrome braquicefálica não 

demonstraram associação com afecções do trato intestinal inferior (FAUCHER 

et al, 2020). 

 

2.1.2 Anatomia do esôfago 

O esôfago é um órgão tubular musculomembranoso e distensível, que tem 

como função o transporte do bolo alimentar para o estômago. É um tubo 

relativamente longo e estreito que inicia-se dorsalmente ao esfíncter 

cricofaríngeo, também denominado de esfíncter esofágico cranial (superior), e 

prolonga-se até o hiato esofágico no diafragma, terminando no esfíncter 

esofágico inferior. A porção cervical do esôfago localiza-se à esquerda da 

traqueia. Na porção torácica o esôfago permanece à esquerda da traqueia mas 

gradualmente se direciona dorsalmente próximo a carina. Entre essa bifurcação 

traqueal e o esfíncter esofágico inferior o esôfago encontra-se em plano sagital 

médio. A mucosa esofágica é composta por diversas pregas longitudinais 

caracterizadas ao longo de todo o seu comprimento, assim como a camada 

muscular é composta por musculatura estriada nos cães (THRALL, 2014; 

FELICIANO, 2017;). 

De acordo com a sua topografia o esôfago pode ser dividido em três 

partes, sendo uma porção cervical, uma torácica e uma pequena parte 

abdominal. O transporte do alimento ocorre devido a musculatura estriada do 

corpo esofágico (FELICIANO, 2017). 

 

2.1.3 Anatomia do estômago 

O estômago está localizado na parte cranial do abdome, em posição 

transversal, à esquerda da linha média, caudalmente ao fígado, crânio-lateral ao 
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baço e cranial ao rim esquerdo. Ele é dividido em quatro regiões anatômicas 

funcionais, sendo elas o cárdia, fundo, corpo e antro-piloro (Fig. 3). A 

convergência dos músculos do esôfago e do estômago formam o cárdia, que 

junto ao esfíncter esofágico caudal permitem a passagem do bolo alimentar 

(HALL, 2004).  

O fundo gástrico está localizado à esquerda do abdome, dorsalmente ao 

cárdia. O fundo regula o esvaziamento líquido e se expande para acomodar a 

ingesta, sem que haja aumento da pressão intragástrica. Já o corpo gástrico 

armazena a ingesta e secreta componentes como pepsina, lipase a ácido 

hidroclorídrico. Microscopicamente o corpo e o fundo são idênticos (JUNQUEIRA 

et al, 2017).  

O antro tem como função primária quebrar a ingesta em partículas 

menores, facilitando a passagem do conteúdo para o intestino. O piloro é 

formado por uma parede muscular que forma o esfíncter, selecionando o 

tamanho da partícula que passará para o duodeno, e evitando o refluxo. As 

funções de armazenamento, trituração, mistura e transporte, são dependentes 

da motilidade gástrica, que ocorre por meio de contrações peristálticas na 

direção do corpo para o antro. Ao chegar no piloro pequenas quantidades desse 

conteúdo passam para o duodeno, o piloro então se fecha e as partículas 

maiores permanecem no corpo e no antro para serem digeridas (HALL, 2004). 

        

 

Fig. 3- Anatomia gástrica canina demonstrando os quatro compartimentos 

anatômicos do estômago. Fonte: THRALL, 2014.  
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Histologicamente a parede do estômago é composta de camadas, sendo 

a serosa a camada mais externa seguida da camada muscular, submucosa e 

mucosa (JUNQUEIRA et al, 2017). Das afecções que comumente afetam o 

estômago estão a inflamação da mucosa, as úlceras gástricas, os processos 

obstrutivos e as neoplasias. A gastrite é a inflamação da mucosa gástrica. No 

caso dos cães, a classificação e graduação da gastrite são baseadas na 

natureza do infiltrado celular predominante e na presença de anormalidades 

arquitetônicas (ETTINGER; FELDMAN, 2005). Tanto a inflamação aguda como 

a crônica podem ser causadas por múltiplos agentes etiológicos como distúrbios 

alimentares, ingestão de corpos estranhos, produtos químicos, drogas (como 

antiinflamatórios: AIEs e AINEs), infecções virais, fúngicas e bacterianas. 

Contudo, clinicamente a gastrite aguda é caracterizada por uma inflamação da 

mucosa com vômitos de início súbito. Além disso, poucos trabalhos 

demonstraram o papel de agentes infecciosos na gastrite aguda (AMORIM et al, 

2016). 

A gastrite crônica é classificada com base na natureza dos infiltrados 

celulares, como por exemplo, infiltrado eosinofílico, linfoplasmocitário, 

granulomatoso ou linfofolicular. Ela também pode ser classificada de acordo com 

as alterações estruturais da sua arquitetura, como por exemplo atrofias, 

hipertrofias, fibroses, edemas, ulcerações e metaplasias (WILCOCK, 2013).  

 

2.1.4 Anatomia do duodeno 

O intestino delgado é dividido em três segmentos: duodeno, jejuno e íleo. 

O duodeno é o segmento proximal e é o único considerado parte do trato 

digestivo superior. Ele representa cerca de 10% de todo o comprimento do 

intestino delgado, começando a partir do piloro onde se inicia a sua porção 

cranial, que fica à direita da cavidade abdominal, apresentando a flexura 

duodenal cranial. Após a flexura o duodeno prolonga-se caudalmente pelo lado 

direito do abdome (essa região é denominada de porção descendente do 

duodeno), dobrando-se novamente em forma de “U” em direção cranial, dando 

origem a flexura duodenal caudal (Fig.4). A partir da flexura caudal denomina-se 

porção ascendente do duodeno, que segue em direção cranial até a sua 

transição com o jejuno na flexura duodenojejunal (HERMANSON et al, 2020). 
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2.2. SÍNDROME AERODIGESTIVA 

A deglutição consiste em um ato complexo que envolve tanto músculos 

do trato respiratório superior quanto do trato digestivo e, portanto, pode ser 

considerado um comportamento alimentar e de proteção das vias aéreas 

(LOGEMANN, 1988). O ato de engolir envolve duas fases, sendo elas a 

voluntária e a involuntária. A voluntária envolve a apreensão do alimento, 

mastigação e propulsão para a orofaringe. Com a presença de bolo alimentar na 

orofaringe, inicia-se a fase involuntária da deglutição, essa fase é mediada por 

neurônios sensoriais aferentes do IX e X nervos cranianos, envolvendo a 

passagem do alimento do esfíncter esofágico superior para o esôfago. Nessa 

fase também se inicia os mecanismos de proteção das vias aéreas, incluindo o 

bloqueio da nasofaringe e laringe (SHAKER, 1994). Com o alimento já no 

esôfago se inicia a fase esofágica da deglutição, que envolve a contração do 

Fig. 4 - Anatomia topográfica das porções descendente e ascendente 

do duodeno e dos compartimentos anatômicos do estômago, sendo A 

o fundo gástrico, B o corpo gástrico, C o antro e D o piloro. Fonte: 

Nyland et al, 2015.  
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esfíncter esofágico e as contrações peristálticas primárias. Com a progressão do 

alimento pelo lúmen esofágico ocorre uma distensão luminal que por sua vez 

desencadeia contrações secundárias e progressivas que levam a passagem do 

bolo alimentar. A fase esofágica termina com a abertura do esfíncter esofágico 

inferior permitindo a passagem do alimento para o estômago e o fechamento do 

esfíncter para evitar o refluxo (POLLARD, 2012). 

Disfagia é o termo utilizado para descrever um defeito em qualquer uma 

das fases de deglutição. Ela pode ser classificada com base na sua localização 

ou no seu mecanismo. Quando o mecanismo é funcional a disfagia é secundária 

a defeitos na função, como por exemplo miastenia gravis, hipomotilidade 

faríngea e acalasia cricofaríngea. A disfagia também pode ser decorrente de 

anormalidades estruturais como por exemplo estenose esofágica, doença 

periodontal severa, trauma, corpos estranhos e neoplasias (POLLARD, 2012).  

Dentre as principais características clínicas associadas a disfagia estão a 

dificuldade na apreensão do alimento, engasgos, deglutição repetitiva e 

regurgitação. Dentre essas, a mais comumente associada aos defeitos 

esofágicos é a regurgitação, que consiste na expulsão passiva e retrógrada do 

conteúdo esofágico. Além disso, na regurgitação os mecanismos de proteção 

das vias aéreas estão ausentes. Esses mecanismos protetivos são a adução da 

laringe e elevação do palato mole (ETTINGER; FELDMAN, 2010). 

Em contrapartida, os vômitos são um processo mediado via sistema 

nervoso central, levando a expulsão ativa do conteúdo gástrico e duodenal. O 

vômito leva a um esforço coordenado de proteção das vias aéreas, contudo, 

assim como na regurgitação, os vômitos também são considerados fatores de 

risco nas doenças respiratórias por sobrecarregarem os mecanismos de 

proteção das vias aéreas (HOUGHTON et al, 2016). 

Outra alteração clínica que envolve as doenças respiratórias e digestivas 

é o refluxo gastroesofágico. Esse termo se refere ao conteúdo que sai do 

estômago para o esôfago. Uma categoria mais ampla do refluxo inclui o refluxo 

laringofaríngeo e o nasofaríngeo. Na Veterinária, em muitos casos esse 

mecanismo é um processo oculto, porém tem sido implicado na disfunção 

laríngea, rinite crônica e no aumento da mortalidade após cirurgia de correção 

das vias aéreas dos braquicefálicos (LUX et al, 2012).  Os sinais clínicos desse 

mecanismo vão depender da frequência, do volume e da duração do contato 
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entre o refluxo e as estruturas acometidas, como por exemplo, o esôfago, a 

laringe e a faringe. As causas incluem o relaxamento transitório espontâneo do 

esfíncter esofágico, diminuição da pressão basal do esfíncter, hérnias hiatais e 

esforços como por exemplo: tosses; vômitos; e aumento da pressão intra-

abdominal (LECOINDRE; RICHARD, 2004; GAUDE, 2009). Acredita-se que a 

patologia associada ao refluxo ocorre pois há um contato direto do conteúdo com 

baixo pH e enzimas digestivas com a mucosa, levando a danos teciduais e 

estimulação de terminais nervosos regionais (GROBMAN, 2020). 

Nos cães braquicefálicos as disfunções aerodigestivas são muito comuns 

devido a defeitos funcionais e principalmente por sobrecarga dos mecanismos 

de proteção das vias aéreas, além disso as outras comorbidades que esses 

animais apresentam contribuem ainda mais para o aumento dos sinais clínicos 

de doenças aerodigestivas (GROBMAN et al, 2019). Os estudos atuais 

demonstram que, nesses pacientes, tanto as doenças digestivas quanto as 

respiratórias contribuem para a progressão dos distúrbios, gerando um ciclo de 

autoperpetuação (GROBMAN, 2020). 

 

2.3 DIAGNÓSTICO  

O diagnóstico inicial da síndrome braquicefálica consiste basicamente em 

uma anamnese e exame físico detalhado. Além de informações importantes no 

histórico do paciente, a avaliação da laringe, traqueia e campos pulmonares são 

de suma importância (PARKER et al, 2015). No exame físico algumas alterações 

podem ser visualizadas macroscopicamente, como a estenose das narinas, 

entretanto, esta visualização não fornece informações sobre possíveis 

obstruções intranasais. A avaliação da orofaringe e do palato mole também pode 

ser feita por observação direta com o auxílio do laringoscópio, contudo, 

dependendo da colaboração do paciente, recomenda-se o auxílio de sedação ou 

anestesia (BROCKMAN et al, 2005; LODATO; HEDLUND, 2012).  

No caso das doenças gastrointestinais nos cães braquicefálicos o 

diagnóstico também requer uma abordagem sistemática que inclui histórico, 

exame físico, investigações clínico-patológicas e diagnóstico por imagem. 

Dentre os exames de imagem a endoscopia possui alta sensibilidade no 

reconhecimento de afecções do trato digestivo, pois fornece uma visualização 
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geral das possíveis anormalidades, também permite o tratamento e a coleta de 

amostras para análise histopatológica (GUILFORD, 2005). 

A endoscopia gastrointestinal superior é útil para o diagnóstico de 

doenças esofágicas, gástricas e duodenais com envolvimento luminal ou da 

camada mucosa. Por sua vez, não detecta lesões localizadas na camada 

muscular e na submucosa. Além disso a endoscopia não detecta distúrbios de 

secreção ou defeitos subcelulares. Não obstante, na Medicina Veterinária a 

maioria dos endoscópios utilizados não avaliam as porções médias e inferiores 

do intestino delgado. Além disso, este exame requer anestesia ou sedação do 

animal. (GUILFORD, 2005). 

Faucher et al, 2020 comparou os achados clínicos, endoscópicos e 

histopatológicos em cães com gastrite crônica com e sem hiperplasia 

linfofolicular. Os resultados deste estudo demonstraram que os casos de gastrite 

associada a hiperplasia eram significativamente maiores em animais jovens com 

fenótipo braquicefálico ou com dispneia inspiratória quando comparados com os 

casos controle. No entanto, por mais que o fenótipo braquicefálico tenha sido 

positivamente associado as chances de gastrite crônica, na estatística ele não 

foi retido nos modelos finais que avaliavam os fatores clínicos, sugerindo que o 

fenótipo não estava fortemente relacionado a gastrite quando comparado a 

outros fatores como a dispneia inspiratória. Estatísticamente houve uma forte 

associação positiva entre animais com dispneia inspiratória e chances de 

desenvolvimento de gastrite crônica com hiperplasia linfofolicular. Tal fato 

reforçou que as consequências respiratórias secundárias a síndrome obstrutiva 

dos braquicefálicos pode ser mais importante para o desenvolvimento de gastrite 

do que o fenótipo braquicefálico em si (FAUCHER et al, 2020). 

Além disso, o estudo acima citado, reforça que o exame macroscópico da 

mucosa gástrica não é um preditor confiável de anormalidades gastrointestinais 

microscópicas. Embora neste estudo alterações macroscópicas tenham sido 

visualizadas em 73% dos animais com casos de gastrite crônica linfofolicular. Tal 

fato reforça que mesmo não sendo tão sensível o exame macroscópico pode 

auxiliar na identificação de lesões da mucosa gástrica (FAUCHER et al, 2020).  

No caso dessas possíveis alterações macroscópicas vistas no exame 

endoscópico, não foram encontrados estudos que avaliassem a contribuição que 

o exame ultrassonográfico poderia trazer nessas afecções e qual a relação com 
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esses achados. Portanto, estudos que comparem estes exames se fazem 

necessários. 

O exame ultrassonográfico também é uma importante ferramenta na 

avaliação do trato digestivo em cães. Nos casos dos braquicefálicos este exame 

é geralmente recomendado para avaliar as características da parede gástrica, 

principalmente as pregas mucosas e a camada muscular. A ultrassonografia 

também permite avaliar a motilidade gástrica, que por vezes pode se apresentar 

alterada em cães braquicefálicos (FREICHE; GERMAN, 2021). Permite ainda, 

medir a espessura das paredes e avaliar a estratificação das camadas. Com a 

evolução da ultrassonografia ao longo dos anos e a melhora na resolução dos 

equipamentos, houve um importante acréscimo nos diagnósticos das doenças 

do sistema digestivo. Logo, comprova-se que este exame é um método de 

diagnóstico indicado para a avaliação de doenças gastrointestinais de origem 

obstrutiva, inflamatória, neoplásica e em alterações da motilidade (CARVALHO, 

2014). Contudo, cabe ressaltar que essa modalidade de exame deve ser 

utilizada para planejamentos diagnósticos e terapêuticos adequados, e não 

necessariamente como método de elucidação de um diagnóstico final. Portanto, 

uma conclusão diagnóstica referente a etiologia do problema poderá não ser 

bem esclarecida com a ultrassonografia (FROES, 2014). 

Na avaliação ultrassonográfica do estômago a média de contrações 

peristálticas ficam em torno de cinco por minuto. De maneira geral o tamanho do 

estômago pode variar significativamente dependendo do tipo de conteúdo 

(NYLAND, 2015). Segundo Penninck et al 1989 a espessura da parede gástrica 

nos cães fica em torno de 3mm a 5mm, dependendo do grau de distensão. 

Contudo tais medidas não foram obtidas de acordo com a raça ou peso corporal 

dos animais, o que reforça a necessidade de uma melhor padronização destas 

medidas. Além disso a mensuração da parede gástrica é um desafio quando o 

estômago está vazio (colapsado), pois existe uma diferença significativa da 

espessura nas pregas gástricas e na parede entre as pregas (PENNINCK, 2015). 

A avaliação do trato intestinal no exame ultrassonográfico se baseia na 

observação da uniformidade de diâmetro das alças, espessura da parede, 

arquitetura das suas camadas e conteúdo intraluminal. A quantidade de 

contrações peristálticas do intestino delgado é em média de uma a três por 

minuto (PENNINCK, 2015). Nos cães a espessura da parede do duodeno pode 
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medir até 5mm e é a alça com maior espessura quando comparada ao restante 

do intestino delgado (NYLAND, 2015). É difícil determinar a localização exata da 

lesão intestinal, no entanto, é boa a correlação morfológica entre o aspecto 

ultrassonográfico e a estrutura histológica das paredes intestinais (JERICÓ, 

2014). 

Ultrassonograficamente cinco camadas podem ser identificadas no trato 

gastrointestinal (Fig. 5). Do lúmen até a superfície da serosa, pode-se identificar 

a interface da mucosa com o lúmen como uma camada hiperecogênica, em 

seguida identifica-se a camada mucosa anecogênica, a submucosa 

hiperecogênica, a camada muscular anecogênica e por último a serosa 

hiperecogênica (PENNINCK, 2015).  

 

Em cães a camada mucosa do duodeno representa cerca de 60% da 

espessura total da sua parede, assim como ocorre no jejuno. Enquanto a 

camada muscular representa cerca de 13% da espessura total do duodeno e 

15% no jejuno, no cólon todas as camadas possuem contribuição semelhante na 

espessura total da parede (GLADWIN et al, 2014).  

Os distúrbios gastrointestinais estão entre os problemas mais comumente 

encontrados na rotina clínica dos cães. Dentre esses problemas as doenças 

crônicas do intestino delgado estão entre os maiores representantes. A forma 

crônica da doença intestinal resulta principalmente em sinais clínicos como 

vômitos, diarreia, redução de peso e perda do apetite. Como os sintomas são 

Fig. 5 - Ultrassonografia de dois segmentos intestinais, um longitudinal no campo 
proximal e outro no plano transversal. A seta amarela aponta para o lúmen. À 
direita, imagem ilustrativa evidenciando as cinco camadas da parede intestinal. 
Fonte: PENNINCK & D’ANJOU, 2015. 
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inespecíficos, os distúrbios duodenais são difíceis de serem identificados 

clinicamente, necessitando de exames complementares na maioria das vezes 

(TAMS, 2003). 

 

Algumas afecções duodenais podem não ser identificadas por métodos 

de exames de rotina como radiografia, ultrassonografia e exames laboratoriais, 

pois muitas delas envolvem principalmente a superfície mucosa. Nestes casos a 

endoscopia (duodenoscopia) é a maneira mais eficiente de identificar as 

anormalidades da camada mucosa do intestino delgado proximal, incluindo 

irregularidades da mucosa, úlceras, neoplasias, inflamações e outros distúrbios 

da mucosa. Além disso, a duodenoscopia também é útil para obtenção de 

biópsia da mucosa (WILLIAMS, 2004). Contudo, a ultrassonografia pode ter uma 

importante contribuição na avaliação duodenal e na pesquisa de possíveis 

causas adjacentes que mimetizem uma afecção do duodeno (PENNINCK, 

2015). 

Alguns autores descreveram a doença inflamatória intestinal como um 

grupo de distúrbios idiopáticos, crônicos, do trato gastrointestinal, caracterizados 

pela infiltração de células como linfócitos e plasmócitos na mucosa intestinal, 

Fig. 6 - Imagem ultrassonográfica do duodeno de um cão braquicefálico atendido 

no Huvet durante a pesquisa. A mensuração da parede duodenal foi realizada no 

corte longitudinal, indo da camada mais externa (serosa) até a porção mais interna 

(lúmen intestinal). Fonte: HUVET-UFF. Niterói, 2022. 
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incluindo enterites linfoplasmocíticas, eosinofílicas e granulomatosas 

(SARAVANAN, 2020). 

A radiografia da região cervical e torácica também pode auxiliar no 

diagnóstico e servir como exame de triagem em alguns casos, principalmente 

naqueles em que há a suspeita de afecções aerodigestivas. Para a radiografia 

torácica no mínimo três projeções são recomendadas e para a região cervical 

pelo menos uma projeção lateral deve ser realizada. As radiografias fornecem 

informações cruciais para algumas doenças primárias e demais comorbidades 

que podem estar atreladas com a hipótese diagnóstica, como por exemplo 

pneumonias aspirativas e megaesôfago (THRALL, 2014). Além de ajudarem 

também na exclusão ou inclusão de possíveis diagnósticos diferenciais. 

Contudo, este exame não tem a capacidade de detectar distúrbios funcionais e 

nem alterações sutis das vias aéreas. Por isso, seus achados podem não 

representar significância clínica para determinadas doenças e a falta desses 

achados não exclui a existência de alterações nessa região (GROBMAN et 

al,2019). 

A videofluoroscopia permite avaliar as imagens em tempo real, e por isso 

é considerada padrão ouro na avaliação de disfagia. Diversas anomalias de 

deglutição podem ser detectadas na videofluoroscopia, como por exemplo a 

hipomotilidade esofágica, o refluxo esofágico e a macroaspiração (HARRIS et al, 

2017). Já na avaliação das vias respiratórias este exame é altamente 

recomendado nos casos de suspeita de alterações dinâmicas ou estrutural de 

estruturas como laringe, traqueia e brônquios principais (JOHNSON et al, 2016). 

Estudos humanos demonstraram que a endoscopia identificou 

anormalidades em menos de 50% dos pacientes que apresentavam refluxo 

gastroesofágico (VAEZI, 2016). O mesmo ocorreu em um estudo em cães que 

demonstrou resultados similares, apoiando a hipótese de que por mais que seja 

específica, a endoscopia é um exame pouco sensível para a identificação do 

refluxo propriamente dito e, portanto, deve ser associada aos outros parâmetros 

clínicos e demais exames complementares (MUNSTER et al, 2013). 

 

2.4 TRATAMENTO 

O tratamento cirúrgico é o indicado para os animais que apresentam a 

síndrome braquicefálica. Preconiza-se a correção da obstrução mecânica que 
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leva a impedimento da passagem correta do ar pelas vias aéreas. Segundo 

diversos trabalhos, o tratamento cirúrgico deve ser feito o mais cedo possível, 

caso o paciente esteja apto para tal, a fim de prevenir as alterações secundárias 

nas vias aéreas anteriores e posteriores. Todavia, tanto pacientes jovens quanto 

adultos, apresentam melhora clínica após a cirurgia (TRAPPLER; MOORE, 

2011).   

São diversas as técnicas e os métodos descritos para a correção cirúrgica 

da síndrome. Dentre elas, a rinoplastia e a estafilectomia estão entre as mais 

comuns. Na rinoplastia objetiva-se modificar a forma ou o tamanho do nariz, 

através de uma abertura das narinas, para facilitar a entrada de ar (DUPRE; 

HEIDENREICH, 2016).   

Para a correção do prolongamento do palato mole é preconizado a 

retirada do excesso de tecido do palato, o suficiente para promover uma 

diminuição da resistência da passagem do ar (MEOLA, 2013). A técnica 

comumente utilizada para a correção desse prolongamento, tem o objetivo de 

encurtar o palato através da ressecção da sua porção caudal, para impedir a 

obstrução da rima da glote durante a inspiração. Essa técnica é chamada de 

estafilectomia (DUPRE; HEIDENREICH, 2016). 

Os tratamentos cirúrgicos acima descritos também são considerados 

parte essencial no tratamento dos vômitos e regurgitações de cães com sinais 

respiratórios consistentes com obstrução das vias aéreas, principalmente no 

caso de cães da raça buldogue francês. Cães das raças Pug e buldogue inglês 

não apresentaram melhora significativa nos sintomas gastrointestinais após a 

cirurgia de correção das vias aéreas (HAIMEL; DUPRE, 2015; KAYE, et al 2018). 

Tal fato reforça uma maior investigação de possíveis alterações gastrointestinais 

subjacentes nessas raças. 

Algumas hipóteses foram analisadas para a diferença na melhora dos 

sintomas gastrointestinais entre as raças braquicefálicas. Uma delas é que a 

presença de alterações concomitantes à estenose das narinas e o 

prolongamento do palato, possam anular os benefícios cirúrgicos da correção 

das vias aéreas, como por exemplo a hipoplasia traqueal e o colapso da laringe, 

afecções mais comuns nos buldogues ingleses e nos pugs respectivamente. 

Outra hipótese é que pugs e buldogues ingleses possam ter um mecanismo 

diferente que pode não ser tão influenciado pelas pressões intratorácicas. Os 
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autores enfatizam que são necessários mais estudos que analisem 

especificamente as diferentes formas de doenças gastrointestinais em cães 

braquicefálicos (KAYE et al., 2018). 

Atrelado ao tratamento cirúrgico preconizado nos pacientes com síndrome 

braquicefálica, a terapia medicamentosa e as mudanças da dieta também se 

mostram de suma importância para a melhora dos sintomas clínicos desses 

pacientes. No caso do manejo alimentar, a substituição da dieta sólida por 

alimentos pastosos ou o aumento do número de refeições em porções menores, 

podem ser úteis para diminuir a tendência a regurgitação e refluxos 

gastroesofágicos (FREICHE; GERMAN, 2021).  

Com relação a terapia medicamentosa ainda não há trabalhos relevantes 

que demonstrem a eficácia dessas drogas no tratamento da síndrome, portanto, 

geralmente a terapia indicada vai depender das alterações clínicas do paciente 

e das preferências pessoais do médico assistente. Dentre os fármacos mais 

utilizados estão os antieméticos, inibidores de bomba de próton (omeprazol), 

protetores da mucosa e agentes pró cinéticos (FREICHE; GERMAN, 2021). 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

- O objetivo do presente estudo foi analisar por meio do exame ultrassonográfico 

o trato gastrointestinal de cães braquicefálicos das raças Buldogue Francês e 

Pug, com e sem manifestação clínica respiratória e gastrointestinal 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Correlacionar os dados epidemiológicos dos grupos estudados para avaliar a 

possível interferência na arquitetura e na espessura da parede gastroduodenal 

obtida por meio do exame ultrassonográfico. 

- Correlacionar a espessura da parede gastroduodenal nos grupos estudados 

para avaliar a interferência dos sinais clínicos respiratório e digestório neste 

parâmetro;  

- Adquirir medidas de referência da espessura da parede gastroduodenal obtidas 

por meio do exame  ultrassonográfico nas raças estudadas;  
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- Avaliar a contribuição do exame ultrassonográfico na avaliação de cães 

braquicefálicos com síndrome aerodigestiva. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Bioética da Universidade 

Federal Fluminense CEUA - Comitê de Ética no Uso de Animais, sob o número 

de protocolo nº 1041180222, em concordância com as normas de garantia do 

bem-estar de animais participantes do experimento (ANEXO 1). 

Os responsáveis pelos animais foram devidamente esclarecidos sobre a 

metodologia do estudo e assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido no qual constava a autorização para a avaliação clínica e realização 

do exame ultrassonográfico (ANEXO 2). 

4.1  LOCAL DE REALIZAÇÃO 

O estudo foi realizado no Setor de Diagnóstico por Imagem do Hospital 

Universitário Professor Firmino Mársico Filho da Faculdade de Veterinária da 

Universidade Federal Fluminense (HUVET-UFF).  

 

4.2  SELEÇÃO DOS ANIMAIS 

Foi realizado um estudo prospectivo observacional com os cães das raças 

buldogue francês e pug atendidos no HUVET-UFF. Primeiramente era feito o 

preenchimento da ficha clínica desses animais (ANEXO 2) na qual constavam 

dados de identificação desses pacientes (nome, idade, sexo, raça, peso, estado 

reprodutivo), além de um breve histórico, anamnese e dados do exame físico 

direcionado para avaliação respiratória e gastrointestinal.  

De acordo com os dados obtidos os animais foram separados em três 

grupos de acordo com os critérios de inclusão nos grupos experimentais: 

• Grupo 1: Cães com síndrome braquicefálica (Buldogue Francês e 

Pug), ou seja, com sintomatologia respiratória tal como: dispnéia, 

ronco, tosse, espirro e intolerância ao exercício; e sintomatologia 

gastrointestinal, tal como: vômitos, regurgitação, disfagia e 

salivação excessiva; machos ou fêmeas, acima de um ano de 

idade e com menos de 10 anos; 
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• Grupo 2: Cães com síndrome braquicefálica (Buldogue francês e 

Pug) com sintomatologia respiratória e sem sintomatologia 

gastrointestinal; de 1 a 10 anos de idade, machos ou fêmeas. 

• Grupo 3: Cães braquicefálicos (Buldogue Francês e Pug) sem 

sintomatologia clínica respiratória ou gastrointestinal, machos ou 

fêmeas, com no mínimo 1 e no máximo 10 anos de idade; 

Cães braquicefálicos das raças acima citadas que por qualquer motivo 

não puderam ser submetidos ao exame ultrassonográfico foram excluídos, assim 

como aqueles que possuíam diagnóstico de doença gastrointestinal não 

associada a síndrome braquicefálica, como enterites agudas e processos 

neoplásicos. 

 

4.3  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Os animais selecionados para o projeto passaram por uma avaliação 

clínica e foram dispostos nos três grupos experimentais: Grupo 1 cães com 

sintomatologia respiratória e gastrointestinal; Grupo 2 cães com síndrome 

braquicefálica sem alterações gastrointestinais; Grupo 3 cães braquicefálicos 

sem sintomatologia clínica respiratória e gastrointestinal.  

 Todos os animais dos três grupos do estudo foram submetidos ao exame 

ultrassonográfico, no qual foram avaliadas a espessura da parede gástrica em 

três regiões: corpo, fundo e antro.  Também foram avaliadas a espessura da 

parede em pelo menos três segmentos na região do duodeno, jejuno e cólon. 

Além da espessura da parede, avaliou-se também a arquitetura das camadas. 

Sabe-se que cães das raças Buldogue Francês e Pug podem apresentar 

certa diferença no seu tamanho habitual e no seu peso, portanto, para melhor 

padronização desses animais foram incluídos os cães de 8kg a 17kg de peso 

corporal. Estas raças representam grande parcela dos casos de síndrome dos 

braquicefálicos no Brasil, portanto, objetivou-se a utilização apenas dessas raças 

com o intuito de uma melhor padronização dos achados clínicos, do peso, escore 

corporal e das medidas ultrassonográficas, já que segundo Delaney et al (2003) 

tais medidas podem variar com o tamanho e peso corporal dos cães. 
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4.4  AVALIAÇÃO CLÍNICA  

Os tutores responderam a um questionário no qual constavam dados do 

histórico do animal e da anamnese. Os animais foram submetidos a exame 

clínico que envolve a inspeção direta das narinas, ausculta cardiopulmonar, grau 

de hidratação, tempo de preenchimento capilar e avaliação da coloração das 

mucosas. Todos os dados foram arquivados em formulários individuais 

numerados (ANEXO 3).  

Para a avaliação das possíveis alterações respiratórias foram feitos o 

histórico, anamnese e avaliação clínica de cada paciente, em busca de sinais 

clínicos que incluem: intolerância ao exercício, ronco, tosse, espirros, engasgos 

e dispneia inspiratória. 

Para a avaliação das alterações gastrointestinais foram avaliadas a 

presença ou ausência dos sinais clínicos que incluem: vômitos, regurgitação, 

disfagia e salivação excessiva. 

 

4.5 EXAME ULTRASSONOGRÁFICO 

Para a realização do exame ultrassonográfico os animais foram 

submetidos a contenção manual, com auxílio dos tutores e dos colaboradores 

do projeto. O exame ultrassonográfico da cavidade abdominal, com ênfase no 

sistema gastrointestinal foi realizado uma vez em todos os cães incluídos no 

estudo, pelo mesmo operador. Foi utilizado o equipamento da marca Esaote, 

modelo mylab alpha com os transdutores linear e convexo, frequência de 5 a 10 

MHz. Os tutores foram orientados a submeter os animais a jejum alimentar de 6 

horas, sem restrição de ingestão hídrica. O exame ultrassonográfico teve 

duração média de 20 minutos e foi realizado uma vez em todos os pacientes 

incluídos no estudo. Durante o exame foi realizada a varredura e avaliação de 

toda a cavidade abdominal, mas com maior ênfase na mensuração das 

espessuras das paredes e avaliação geral do trato gastrointestinal. 

A varredura abdominal foi realizada após tricotomia ampla da cavidade 

abdominal seguida da aplicação do gel de transmissão acústica. Os decúbitos 

utilizados foram o dorsal, o lateral esquerdo e o lateral direito dependendo da 

região avaliada. Foram utilizados os planos de corte longitudinal e transversal 

dos segmentos gastrointestinais estudados.  
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Para avaliação do estômago foram obtidas imagens ultrassonográficas da 

região do corpo, fundo gástrico e da região antropilórica. Foram obtidas 3 

medidas de espessura de cada uma dessas regiões e obtida a média dessas 

espessuras em cada segmento. A espessura foi obtida pela colocação dos 

medidores do equipamento ultrassonográfico na borda mais externa da camada 

serosa e na borda mais interna da camada mucosa, no eixo longitudinal; no 

fundo gástrico foi realizada a medida entre as pregas gástricas (Fig. 7). Para 

visualização do estômago o transdutor foi posicionado na região xifóide e 

deslocado para o lado esquerdo para obtenção do plano de corte transversal do 

fundo, seguido do corpo. A região antropilórica foi avaliada no plano longitudinal, 

após deslocamento do transdutor para o lado direito da região xifóide. A parede 

ventral das três regiões do estômago pode ser visualizada na Fig.8. 

 

       

 
Os parâmetros avaliados foram a arquitetura das paredes assim como sua 

espessura. A arquitetura foi considerada preservada ou sem alterações, as 

regiões nas quais três a cinco camadas foram identificadas: a interface mucosa 

em contato com o lúmen, a mucosa hipoecóica, a submucosa hiperecóica, a 

muscular hipoecóica e a serosa hiperecóica. Além disso foram avaliados o 

peristaltismo e o tipo de conteúdo intraluminal (quando presente) no estômago e 

no intestino delgado. 

Fig. 7- À esquerda visualiza-se as pregas gástricas na região do fundo em um 
corte longitudinal do estômago. À direita, na mesma região, observa-se a 
medição da espessura entre as pregas gástricas (setas). Fonte: HUVET-UFF, 
Niterói, 2022 
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Para a avaliação dos achados ultrassonográficos foram avaliadas a 

presença ou ausência de espessamento da parede do estômago na região do 

corpo gástrico, fundo e na região antro-pilórica, segundo os valores de referência 

de Penninck et al, 1989, que considera como valor máximo de espessura até 

5mm. 

 A)

 

 

 
B)

 

 

 
C)

 

 

 

 

Fig. 8 – Imagens ultrassonográficas da porção ventral da parede gástrica e das 
mensurações das suas medidas, nos 3 segmentos anatômicos do estômago: antro 
(A), corpo (B) e fundo gástrico (C) evidenciados pelas setas. 
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Para a avaliação ultrassonográfica do intestino foram obtidas imagens do 

duodeno, jejuno e cólon. O duodeno foi identificado ao longo da região direita da 

cavidade abdominal ou ventralmente ao rim direito (Fig. 9). O restante das alças 

do intestino delgado foi identificado através de varreduras sistemáticas ao longo 

do abdome em cortes transversais e longitudinais. Portanto, para esses 

segmentos será feita pelo menos 3 varreduras sucessivas para um melhor 

escaneamento dessas porções das alças. 

 

 

Fig. 9 - Anatomia ultrassonográfica do trato gastrointestinal canino normal em 
decúbito dorsal. Ilustração da localização dos principais segmentos 
gastrointestinais, com posicionamentos do transdutor para avaliação completa de 
alguns desses segmentos. O plano A mostra a posição da sonda no estômago. 
Ambas as imagens transversais (imagem ultrassonográfica superior) e 
longitudinais (imagem ultrassonográfica inferior) são obtidas deslizando o 
transdutor ao longo do eixo longo do estômago. O plano B mostra a posição do 
transdutor no duodeno descendente. São exibidas imagens transversais (imagem 
ultrassonográfica superior) e longitudinais (imagem ultrassonográfica inferior) 
desse segmento intestinal. O plano C mostra a posição do transdutor no cólon 
descendente. Ambas as imagens transversais (imagem ultrassonográfica superior) 
e longitudinais (imagem ultrassonográfica inferior) do cólon são exibidas. Fonte: 
PENNINCK & D’ANJOU, 2015. 
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A avaliação da espessura da parede foi realizada de acordo com Delaney 

et al 2003, sendo classificadas de acordo com o peso de cada animal incluído 

no estudo. Também foram avaliados os movimentos peristálticos e a arquitetura 

das camadas da parede. A espessura da parede intestinal é medida desde o 

aspecto externo da serosa até a borda interna da camada mucosa. 

Para a avaliação do duodeno foram obtidas imagens em um corte 

longitudinal e transversal na região ventral ao rim direito. Na avaliação da porção 

jejunal foram obtidas imagens em corte transversal e longitudinal nas faces 

cranial esquerda e caudal esquerda do abdome (Fig.10).  

 

 

Foram avaliados os segmentos do cólon descendente, transverso e 

ascendente. Para o cólon serão obtidas imagens da porção descendente em 

corte longitudinal. A porção descendente do cólon foi avaliada na região mais 

caudal do abdome, dorsal à bexiga, e na sua porção mais cranial, no lado 

esquerdo do abdome (Fig.11). 

Fig. 10 – Imagem ultrassonográfica da mensuração da parede jejunal em um cão 
braquicefálico atendido no HUVET durante a pesquisa. Fonte: HUVET-UFF. Niterói, 
2022. 
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Para a avaliação dos achados ultrassonográficos na região do  ID e IG, 

foram avaliadas as espessuras do duodeno, jejuno e cólon segundo Delaney et 

al, 2003 e Gladwin et al, 2014.  

Na avaliação ultrassonográfica serão obtidas pelo menos 3 medidas de 

cada segmento dos órgãos avaliados. Espera-se com isso obter a média das 

espessuras em cada segmento, com o intuito de aprimorar a mensuração. 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi utilizado o programa Sistema para Análises Estatísticas 

(Rstudio4.0.2). Nele foram inseridos todos os dados numéricos obtidos, para que 

possam ser analisados e comparados estatisticamente através da obtenção de 

médias, desvios padrões e frequências. 

Os dados quantitativos obtidos foram submetidos ao Teste de Shapiro-

Wilk, que atestou a normalidade do conjunto de dados a partir da média e dos 

desvios padrões fornecidos. 

Foi realizada uma análise de variância (ANOVA) para saber se um grupo 

diferia do outro. Para o estudo da diferença estatística dos dados foi utilizado o 

Teste de Tukey (P<0,05). A homogeneidade das variâncias foi atestada através 

do teste de Levene. 

Fig. 11 – Imagem ultrassonográfica da mensuração da parede do cólon 
descendente em um cão braquicefálico atendido no HUVET durante a 
pesquisa. Fonte: HUVET-UFF. Niterói, 2022. 
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5.0 RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CLÍNICA 

Ao longo do estudo foi realizada a avaliação ultrassonográfica em um total 

de 55 animais. Destes animais 38 deles eram da raça buldogue francês e 17 da 

raça pug. Sendo que ao todo 30 eram machos e 25 fêmeas. Dos machos 12 

animais eram castrados (40%) e no caso das fêmeas 13 eram castradas (52%).  

O grupo 1 teve um total de 20 animais incluídos no estudo (36,3%). O 

grupo 2 teve um total de 15 (27,3%) e o grupo 3 um total de 20 (36,3%), conforme 

pode ser visualizado no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Frequência absoluta dos cães incluídos em cada grupo experimental. 

Niterói, 2022. 

Dos sintomas respiratórios o ronco foi o sinal que apareceu na maior 

quantidade de pacientes (63,6%), seguido da dispneia (45,5%) e do engasgo 

(43,6%). Já em relação aos sintomas gastrointestinais o vômito foi o sinal clínico 

mais comum (32,7%) seguido da regurgitação (23,6%) e da disfagia (14,5%). A 

frequência de cada sintoma respiratório e gastrointestinal pode ser visualizada 

nos gráficos 2 e 3. 
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Grupo 2
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Grupo 3
20

Grupos
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Gráfico 2 – Frequência absoluta dos sintomas respiratórios nos cães incluídos no 
estudo. Niterói, 2022. 

 

Gráfico 3 – Frequência absoluta dos sintomas gastrointestinais nos cães incluídos no 

estudo. Niterói, 2022. 

Foram incluídos no estudo cães com idade de 1 a 10 anos com média de 

5,5 anos. O peso dos animais variou de 8kg a 17kg obtendo-se um peso médio 

de 11,2 kg.  
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No grupo 1 em um total de 20 animais, 14 deles (70%) eram da raça 

buldogue francês, sendo oito machos e seis fêmeas. Os outros seis animais 

eram pugs (30%) onde quartro eram machos e duas fêmeas. No grupo 2 em um 

total de 15 animais incluídos, oito deles (53%) eram buldogues franceses e sete 

eram pugs (47%). Já o grupo 3 também teve um total de 20 animais incluídos, 

assim como no grupo 1, sendo que 16 eram buldogues franceses (80%) e quatro 

eram pugs (20%). A frequência de cada animal de acordo com o sexo e a raça 

em cada um dos grupos pode ser visualizada na tabela 1. 

Tabela 1 – Frequência absoluta do número de animais de acordo com o sexo e a raça 

em cada um dos grupos experimentais. Niterói, 2022. 

Grupo 1 (n=20) Macho Fêmea 

Buldogue Francês 8 6 

Pug 4 2 

Grupo 2 (n=15) Macho Fêmea 

Buldogue Francês 3 5 

Pug 5 2 

Grupo 3 (n=20) Macho Fêmeas 

Buldogue Francês 8 8 

Pug 2 2 

 

5.2 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA 

O exame ultrassonográfico foi realizado uma única vez em todos os 

pacientes incluídos no estudo. Durante o exame foi realizada a varredura e 

avaliação de toda a cavidade abdominal, mas com maior ênfase na mensuração 

das espessuras das paredes e avaliação geral do trato gastrointestinal.  

Em cada segmento gastrointestinal visualizado foi obtida a média das três 

mensurações realizadas. A espessura média desses segmentos em cada grupo 

estudado pode ser visualizada na tabela 2 acompanhada do desvio padrão, onde 

o valor de P foi considerado estatisticamente significativo quando menor que 

0,05. 
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Tabela 2: estatística descritiva (média acompanhada do desvio padrão) para os dados 

da espessura da parede nos segmentos gástricos e intestinais de acordo com os grupos 1, 

2 e 3. Niterói, 2022. 

Ultrassom 

Grupo  

1 2 3  Pvalor 

Corpo Gástrico 

(cm) 
0,432 ± 0,0664 0,437 ± 0,0888 0,472 ± 0,0659  NS 

Fundo (cm) 0,406 ± 0,0610 0,441 ± 0,0618 0,440 ± 0,0393  NS 

Antro (cm) 0,442 ± 0,0671 0,443 ± 0,0610 0,482 ± 0,0662  NS 

Duodeno (cm) 0,468 ± 0,0444 0,462 ± 0,0431 0,480 ± 0,5420  NS 

Jejuno (cm) 0,358 ± 0,0391 0,352 ± 0,0319 0,371 ± 0,0590  NS 

Colón (cm) 0,204 ± 0,0558 0,196 ± 0,0295 0,192 ± 0,0334  NS 

NS= não significativo pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Grupo 1 cães com 

sintomatologia respiratória e gastrointestinal; Grupo 2 cães com sintomas respiratórios 

sem alterações gastrointestinais; Grupo 3 cães sem sintomatologia clínica respiratória e 

gastrointestinal.  

 

Além da avaliação separada dos segmentos em cada grupo do estudo 

outros fatores também foram analisados com o intuito de verificar possíveis 

correlações estatisticamente significativas dentro dos grupos e avaliar a 

interferência que esses fatores exerciam sobre os dados das medidas dos 

segmentos gástricos e intestinais entre os grupos. Como resultado obteve-se 

que a diferença entre o sexo, raça, idade e peso dos animais nos diferentes 

grupos não foi um fator de interferência nas medidas obtidas no presente estudo 

P>0,05. Reforçando a uniformidade dos grupos formados, conforme visualizado 

na tabela 3. 

Tabela 3: análise da interferência dos dados epidemiológicos (idade, sexo, peso e raça) 

na espessura da parede entre os grupos estudados (1, 2 e 3). P sendo considerado 

estatisticamente significativo quando <0,05. Niterói, 2022. 

Ultrassom 
Fatores Analisados  

Grupo:Sexo Grupo:Raça Grupo:Idade Grupo:Peso 

Corpo Gástrico (cm) 0,4500 0,2480 0,1050 0,0897 

Fundo (cm) 0,9257 0,2506 0,4936 0,3913 

Antro (cm) 0,1060 0,2540 0,2950 0,6750 

Duodeno (cm) 0,8320 0,9440 0,6051 0,5420 

Jejuno (cm) 0,5740 0,6020 0,3382 0,5530 

Colón (cm) 0,8560 0,4400 0,8750 0,9130 
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6.0 DISCUSSÃO 

O exame ultrassonográfico do trato gastrointestinal permite avaliar a 

espessura e a arquitetura da parede, o tipo de conteúdo intraluminal e o 

peristaltismo. Como limitações importantes, esta técnica é operador e paciente 

dependente, e sofre interferência dos gases que provocam a formação de 

artefatos acústicos que encobrem a parede e o lúmen (NYLAND, 2015). No 

presente estudo, o conteúdo pastoso no estômago predominou nos três grupos 

estudados, mesmo com o jejum solicitado no preparo prévio ao exame. Tal 

achado pode indicar que o tempo de esvaziamento gástrico nesses animais pode 

ser mais lento. Contudo, a presença de conteúdo pastoso não prejudicou a 

avaliação da espessura das paredes gástricas, pelo contrário, o contraste da 

parede com meios líquidos e pastosos facilitaram a mensuração dos segmentos 

do estômago quando comparado com os pacientes que apresentavam 

predominantemente conteúdo gasoso. Em relação ao peristaltismo, não foram 

observadas alterações nos movimentos peristálticos do estômago e do intestino 

delgado em nenhum dos pacientes, mantendo-se nas médias já descritas entre 

3 a 5 movimentos por minuto (NYLAND, 2015). Outros fatores como o 

posicionamento em decúbito dorsal que dificulta a respiração, e o tempo de 

execução do exame não interferiram no acesso à parede por meio do exame 

ultrassonográfico.  

No exame ultrassonográfico, a perda da definição em camadas da parede 

gastrointestinal associada ao espessamento mais significativo, está mais 

relacionado a processos neoplásicos do que inflamatórios (FROES, 2014; 

NYLAND, 2015). Esta tem sido uma das principais aplicações do exame 

ultrassonográfico na avaliação gastrointestinal, ou seja, rastrear lesões suspeitas 

de neoplasias para posterior realização de exame histopatológico 

comprobatório. No presente estudo notou-se que a arquitetura das camadas 

estava preservada em todos os grupos estudados. Tal achado reforçou a 

hipótese que dentre os animais estudados não havia casos de neoplasia 

gastroduodenal avançada (FROES, 2014; PENNINCK, 2015). 

Estudos anteriores que avaliaram a ultrassonografia do trato 

gastrointestinal, concluíram que novas pesquisas clínicas seriam necessárias 

para a correta interpretação da espessura desses órgãos (DELANEY et al, 2003; 
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RUDORF et al, 2005; GLADWIN et al, 2014; KAYE et al, 2018). A sensibilidade 

desses valores ainda precisa ser mais bem determinada quando utilizada como 

critério para espessamento anormal (RUDORF et al, 2005). Portanto, a 

correlação entre o estado clínico do paciente e outros exames complementares 

torna-se essencial na avaliação da espessura da parede quando há suspeita de 

anormalidades gastrointestinais. Este estudo prospectivo foi realizado com o 

objetivo de avaliar antigas normas estabelecidas e utilizadas até agora, na 

mensuração das medidas da parede gástrica e intestinal, e compará-las com os 

resultados obtidos com este trabalho atual, que levou em consideração aspectos 

não utilizados anteriormente como a raça, peso e estado clínico dos animais. 

Neste estudo as paredes do estômago, duodeno, jejuno e cólon foram avaliadas 

separadamente. Todas as medidas foram feitas perpendicularmente as imagens 

de eixo longitudinal dos segmentos, para garantir que não houvesse um falso 

aumento nas medidas, como pode ocorrer em imagens transversais (eixo curto).  

Os estudos de Penninck et al (1989) e Delaney et al (2003) buscaram 

definir a espessura normal da parede do trato gastrointestinal, com o objetivo de 

relacionar a alteração dessa espessura com processos infiltrativos. Esses 

trabalhos até hoje são os mais utilizados como referência de normalidade na 

espessura da parede intestinal em cães. No entanto, no estudo de Penninck 

(1989) não foi feita uma análise estatística para identificar uma faixa normal de 

espessura da parede intestinal em cães, com relação a raça ou o peso desses 

animais. Já o trabalho de Delaney et al (2003) foi o primeiro estudo a realmente 

estabelecer uma faixa de peso em cães sem evidência clínica de doença 

gastrointestinal. Os autores deste estudo tiveram como objetivo avaliar a 

espessura normal do intestino delgado em cães sem sinais clínicos de doença 

gastrointestinal, usando uma amostra com uma ampla variedade de tamanhos e 

pesos de cães. Como resultado os autores concluíram que à medida que o peso 

dos cães aumentava havia um aumento significativo na espessura da parede 

duodenal e jejunal. Contudo, o estudo de Delaney 2003 não relacionou a 

espessura da parede com a raça dos animais, diferente do presente trabalho. 

Além disso, não houve uma comparação com a espessura da parede de 

pacientes com sintomatologia clínica que envolvesse o trato gastrointestinal. 
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Outro estudo realizado por Rudorf et al (2005) corroborou com os achados 

de Delaney et al (2003), onde cães mais pesados apresentaram uma espessura 

de parede intestinal maior do que cães mais leves. Os autores buscaram avaliar 

possíveis alterações ultrassonográficas na espessura da parede intestinal em 

cães diagnosticados com DII. No entanto, não foi encontrada uma associação 

positiva entre a espessura da parede intestinal e o diagnóstico histopatológico. 

Portanto, estes autores defendem o uso da mesma “zona cinza” que é entre 

4,0mm a 6,0mm usada em humanos, como dentro da faixa de normalidade para 

o duodeno canino, reservando o termo anormal ou espessado para uma medida 

intestinal superior a 6,0mm no duodeno e superior a 4,7mm no jejuno (RUDORF 

et al, 2005). Outro fator citado anteriormente (DELANEY et al, 2003; RUDORF 

et al, 2005) como possível causa de alterações na espessura das paredes seria 

a raça dos animais estudados. No presente estudo utilizamos apenas duas 

raças, de tamanho, peso e conformação anatômica similares, com o objetivo de 

reduzir essa possível causa de variação das medidas ultrassonográficas. 

Conforme demonstrado nos resultados a diferença racial entre pugs e buldogues 

não foi um fator de interferência nas medidas realizadas. Assim como o sexo e 

a idade, que conforme já descrito nos resultados, não apresentaram valores 

estatisticamente significativos quando associados com a espessura das 

paredes. 

No presente trabalho buscou-se reduzir os possíveis fatores que poderiam 

alterar os valores dos segmentos estudados, fatores estes, já citados como 

relevantes em trabalhos anteriores, como por exemplo a raça, o peso e o estado 

geral dos pacientes (DELANEY et al, 2003; GLADWIN et al, 2014). A 

interferência desses fatores foi minimizada, através de uma melhor 

homogeneidade dos grupos estudados. O peso por exemplo, mesmo que tenha 

variado significativamente em alguns pacientes, ainda sim apresentou uma 

variabilidade menor quando comparada aos trabalhos acima citados. No 

presente trabalho, o animal mais leve pesava em torno de 8kg e o mais pesado 

em torno de 17kg. A média de peso corporal foi de 11,2kg. Nos três grupos 

estudados o peso não apresentou diferença estatística significativa quando 

analisado como possível fator de interferência na espessura das paredes. 

 



42 

 

No presente estudo, quando as medidas obtidas em cada grupo foram 

comparadas com os valores tidos como limítrofes no intervalo de referência dos 

trabalhos anteriores (PENNINCK, 1989; DELANEY, 2003; PENNINCK, 2015), 

algumas inconformidades foram observadas e alguns questionamentos puderam 

ser levantados.  

Em relação ao estômago ao analisar possíveis espessamentos da parede 

gástrica nos 3 grupos do estudo e compara-los com o valor máximo de 

“normalidade” utilizado por Penninck et al (1989), que utiliza como intervalo de 

referência de 3,0-5,0mm de espessura, observou-se que 15 animais teriam pelo 

menos um segmento gástrico com valor acima de 5,0mm (0,50cm). Destes 

animais com valores acima do intervalo de referência, 9 deles fazem parte do 

grupo III no qual os animais são ausentes de sinais clínicos respiratórios e 

gastrointestinais, 3 fazem parte do grupo II onde os animais não possuem 

sintomas clínicos gastrointestinais (apenas sintomas respiratórios); e 3 fazem 

parte do grupo I onde os animais possuíam sintomas clínicos tanto 

gastrointestinais quanto respiratórios. Estes resultados reforçam que os valores 

de referência usados para ausência ou presença de espessamento devem ser 

revistos e utilizados com cautela, já que em alguns casos pacientes hígidos e 

sem sintomatologia gastrointestinal também apresentaram valores acima do 

intervalo de referência. Entretanto, sabe-se que o fato de não haver sinais 

clínicos não exclui a presença de afecções que possam acometer a parede 

gástrica (HOAREAU, 2018; FAUCHET et al, 2020). Todavia, tais resultados 

demonstram que possivelmente esse intervalo de referência possa ser maior e 

que estudos como este, devem ser comparados com exames considerados mais 

sensíveis para a detecção de afecções gástricas, como por exemplo o exame 

endoscópico e o exame histopatológico.  

Além disso, essa diferença na espessura quando comparada com a 

literatura prévia, ocorreu possivelmente porque os autores citados mediram o 

estômago na região da curvatura menor (PENNINCK et al, 1989), enquanto no 

presente estudo optou-se por medir várias regiões. Nesse sentido, a 

padronização do local de mensuração deve ser considerada para evitar 

interpretações errôneas dos dados obtidos. Não obstante, a avaliação da parede 

gástrica nas diferentes regiões anatômicas mostrou-se importante, pois pode 
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aumentar a sensibilidade da técnica ultrassonográfica em detectar possíveis 

alterações na espessura parietal. No presente trabalho a parede gástrica foi 

avaliada separadamente de acordo com seus compartimentos anatômicos, o 

que traz uma maior acurácia na detecção de possíveis alterações da parede. 

Além disso, foram realizadas pelo menos três medidas em cada um dos 

segmentos anatômicos, diferentemente dos estudos anteriores citados acima.  

Apesar dos resultados acima, vale ressaltar que não foi encontrada 

diferença significativa entre a espessura média do estômago nos três grupos 

estudados (Tab.1). Esses resultados indicam que os cães com sintomas 

gastrointestinais não apresentaram diferença na espessura da parede quando 

comparados ao grupo sem sintomas clínicos. O mesmo ocorreu ao comparar o 

grupo com sintomas respiratórios e gastrointestinais com o grupo apenas com 

sintomas respiratórios (síndrome braquicefálica). Por outro lado, vale ressaltar 

que a ausência de sinais clínicos gastrointestinais não exclui a presença de 

processos inflamatórios ou de outras origens (FAUCHER et al, 2020). Esses 

achados reforçam que os sinais clínicos apresentados por cães com síndrome 

aerodigestiva não afetaram a espessura da parede gástrica ao exame 

ultrassonográfico. 

No duodeno, ao comparar o intervalo de referência proposto por Delaney 

et al (2003), que considera o intervalo de medida da parede duodenal até 5,1 

mm em cães com peso de até 20 kg com as medidas obtidas no presente estudo, 

observamos que sete animais apresentaram valores de espessura da parede 

duodenal maiores que o intervalo proposto. Desses animais, quatro faziam parte 

do grupo III (grupo sem manifestações clínicas). Além disso, um deles fazia parte 

do grupo II e dois faziam parte do grupo I (grupo de animais com manifestações 

clínicas respiratórias e gastrointestinais). Entretanto, no presente estudo, 

nenhum animal apresentou valores iguais ou superiores a 6,0mm. Tais achados 

corroboram os de Rudorf et al, (2005), que propõem uma faixa de até 6,0 mm 

como dentro da normalidade para o duodeno canino, reservando o termo 

espessado para medidas acima desse valor. Assim, a grande variabilidade de 

medidas consideradas sem alterações para a espessura, pode reduzir a 

acuidade da técnica ultrassonográfica na avaliação do espessamento das 

paredes gástricas e intestinais. Acredita-se que ao utilizar intervalos de 
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referência como de 5,1mm, pode-se estar superestimando o espessamento das 

paredes e consequentemente prejudicando uma possível triagem diagnóstica. 

Outra hipótese, é que o exame ultrassonográfico pode ter baixa acuidade 

na detecção de alterações relacionadas a essa síndrome. Poncet et al (2005) 

realizaram um estudo em 73 cães com síndrome braquicefálica, visando avaliar 

o trato gastrointestinal por meio de endoscopia e exame histopatológico. Como 

resultado do estudo, os autores observaram que 89% desses animais 

apresentavam inflamação gástrica difusa e 53%, inflamação duodenal difusa. 

Além disso, a avaliação histológica revelou que 98% apresentavam lesões 

sugestivas de gastrite folicular crônica e 97,7% apresentavam achados 

compatíveis com duodenite linfocítica. No presente estudo não foram notadas 

alterações na espessura da parede gastroduodenal. Tal achado pode indicar que 

as lesões observadas na endoscopia e na avaliação histológica não causam 

alterações morfológicas detectáveis ao exame ultrassonográfico. Infiltrados 

inflamatórios no tecido gastroduodenal podem apresentar uma expressão 

apenas microscópica, já as alterações ultrassonográficas (macroscópicas) 

podem apresentar alterações mais tardias ou apenas em casos mais graves No 

entanto, cabe ressaltar que a sensibilidade da ultrassonografia em relação à 

endoscopia, considerada a técnica padrão-ouro para avaliação do trato 

gastrointestinal superior, não fez parte do escopo deste estudo. 

Poncet et al (2005), demonstraram que sinais clínicos relacionados ao 

trato gastrointestinal eram frequentemente comuns em cães que sofriam da 

síndrome dos braquicefálicos. Os autores ressaltaram que lesões endoscópicas 

gastroduodenais eram vistas mesmo em animais clinicamente saudáveis, e que 

as alterações patológicas pareciam ainda mais graves do que o esperado. Estes 

resultados levam a crer que os sinais clínicos por si só não podem ser confiáveis 

no diagnóstico de afecções digestivas em cães com síndrome braquicefalica, 

portanto, exames endoscópicos e histopatológicos foram sugeridos para 

detectar e classificar os distúrbios do trato gastrointestinal. Estes achados 

corroboram com os encontrados em nosso estudo, onde não foi observada uma 

correlação positiva entre os cães com sintomatologia clínica do trato 

gastrointestinal e alterações morfológicas da parede no exame 

ultrassonográfico. Assim como no estudo de Poncet, acreditamos que o exame 
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endoscópico e histopatológico se fazem essenciais para o diagnóstico assertivo 

de afecções do sistema digestivo secundário a síndrome dos braquicefálicos. 

Até o presente momento não se sabe se cães com síndrome aerodigestiva 

possuem alterações no jejuno e no cólon. Tal fato se dá, possivelmente pela 

dificuldade do exame endoscópico em atingir essas regiões do trato digestivo 

inferior. Neste trabalho, as médias da espessura da parede jejunal não variaram 

entre os três grupos. Contudo, ao serem comparadas com os valores de 

referência utilizados atualmente (GLADWIN et al, 2014) onde a espessura média 

do jejuno varia entre 3,0mm ± 0,5 em cães com menos de 15kg e 3,5mm ± 0,5 

em cães entre 15kg e 30kg, encontramos valores similares nos três grupos, com 

média de 3,5mm-3,7mm. Demonstrando, portanto, que possivelmente não há 

alterações ultrassonográficas na porção inferior do intestino delgado nos cães 

com síndrome aerodigestiva. Deve-se atentar ao fato de que esses valores são 

os valores médios e não os valores limítrofes para a definição de possíveis 

espessamentos. 

No cólon os valores de referência utilizados atualmente também são os 

de Gladwin et al 2014 onde os autores sugeriram um intervalo de referência de 

1mm a 2mm de espessura da parede. Em seu estudo com 85 cães apenas 3 

deles tiveram uma espessura da parede do cólon que excedia 2.0mm, sendo 

que esses três animais eram de grande porte e tinham mais de 30kg. No 

presente estudo, as médias de espessura do cólon não ultrapassaram 2.0mm 

em nenhum dos grupos estudados. Entretanto, observou-se que ao todo 15 

animais possuíam valores que excediam 2.0mm. Tal achado pode estar 

relacionado com possíveis afecções do cólon que não foram investigadas nesse 

trabalho. Além disso, estes achados também podem sugerir que os valores de 

referência em cães nessas raças possa ultrapassar a média de 2.0mm 

normalmente utilizada. 

Uma limitação do presente estudo foi que o exame histopatológico não foi 

realizado para confirmar a ausência de anormalidades nos grupos estudados, ou 

detectar possíveis anormalidades não visualizadas  no exame ultrassonográfico. 

Todavia, biópsias realizadas pela endoscopia limitam-se a amostras da camada 

mucosa, logo, não necessariamente essas amostras conseguiriam identificar 

todos os tipos de alterações nas paredes gastrointestinais. Portanto, a utilização 
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das diferentes modalidades diagnósticas mostram-se necessárias para um 

correto diagnóstico das afecções gastrointestinais. Sendo o exame endoscópico 

e histopatológico cruciais para a detecção de lesões microscópicas e iniciais no 

trado gastrointestinal.  
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7. CONCLUSÕES 

 

- Na análise do trato gastrointestinal por meio do exame ultrassonográfico não 

foram observadas alterações significativas, entre os grupos com e sem 

manifestações clínicas, com relação a espessura e arquitetura da parede nos 

segmentos avaliados.  

- Fatores como raça, peso, sexo e idade não contribuíram para alterações nos 

parâmetros ultrassonográficos avaliados entre os grupos estudados. 

- A variabilidade das medidas consideradas sem alterações pode influenciar a 

interpretação ultrassonográfica do espessamento da parede gástrica e duodenal, 

resultando na superestimação quando considerados frente aos valores de 

referência utilizados atualmente.  

- O exame ultrassonográfico do trato digestivo não detectou diferença 

significativa nas alterações da parede gastrointestinal, nos cães braquicefálicos 

com síndrome aerodigestiva quando comparado aos cães saudáveis. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O constante crescimento do número de indivíduos das raças 

braquicefálicas, tornou a síndrome braquicefálica uma afecção comumente 

encontrada na clínica de pequenos animais. Tanto os distúrbios primários, 

quanto os agravantes causados pela síndrome, podem levar esses animais a 

problemas graves e até mesmo a óbito. Por isso, a compreensão dos 

mecanismos fisiopatológicos gerados por essas alterações torna-se importante 

para a prevenção, tratamento e até mesmo para a seleção genética de indivíduos 

que tenham menos repercussões respiratórias secundárias as alterações 

anatômicas.   

O entendimento das consequências que ocorrem no sistema 

gastrointestinal em pacientes com a síndrome obstrutiva respiratória se faz 

necessário. Não obstante, a padronização de medidas ultrassonográficas nos 

cães braquicefálicos, também é de extrema relevância não só para a 

determinação de um prognóstico mais preciso, como também, para a instituição 

de um protocolo terapêutico adequado, visto que aumentará a sensibilidade 

desta técnica de perceber alterações gastrointestinais nestas raças. Trata-se de 

um exame não invasivo e de fácil acesso quando comparado a endoscopia, 

contudo, a ultrassonografia não substitui o exame endoscópico na avaliação do 

trato gastrointestinal. A biópsia torna-se essencial para a avaliação 

histopatológica dessas regiões, sendo considerada o padrão ouro na detecção 

de lesões do trato gastrointestinal. Por isso, estudos que comparem as 

modalidades de exames de imagem com o exame histopatológico, se fazem 

necessários, para o correto entendimento das possíveis repercussões 

morfológicas no trato gastrointestinal. Além disso, essa associação entre 

histopatologia e achados de imagem, é essencial para a avaliação correta da 

acurácia dos exames nas afecções do trato digestivo. 

Ainda que diversos estudos tenham associado os aspectos clínicos e 

citológicos com os achados endoscópicos em cães com síndrome braquicefálica, 

poucos elucidaram as possíveis alterações ultrassonográficas que ocorrem 

nesses animais. Desse modo, com esse estudo buscamos questionar os atuais 

parâmetros ultrassonográficos de normalidade, contribuir para o diagnóstico 
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precoce das alterações gastrointestinais e avaliar a acurácia da ultrassonografia 

frente as possíveis alterações secundárias a síndrome. 
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Anexo 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: Avaliação ultrassonográfica do trato gastrointestinal em cães 

braquicefálicos com e sem síndrome aerodigestiva. 

 

 

Pesquisador responsável: Juliana da Silva Leite 

Telefone para contato: (21) 98117-6647 

Email para contato: jsleite@id.uff.br 

CRMV-RJ:7681 

Identidade do pesquisador responsável: 27206884-x; Órgão expedidor: SSP SP; Data da 

expedição: 02/01/2003 

 

O (a) Sr(a)__________________________________________________tutor 

(a)/responsável pelo animal______________________________________________ 

está sendo convidado para participar desse projeto de pesquisa.  

Sr (a) tem liberdade de recusar a  participar e ainda se recusar a continuar participando 

em qualquer fase do projeto, sem qualquer prejuízo para o seu animal. 

 

 

Esse projeto de pesquisa tem como objetivo principal analisar a contribuição do 

exame ultrassonográfico no trato gastrointestinal em cães de raças braquicefálicas com e 

sem manifestação clínica da síndrome dos braquicefálicos. Espera-se com esse estudo 

estabelecer parâmetros ultrassonográficos de normalidade, contribuir para o diagnóstico 

precoce das alterações gastrointestinais e promover a melhoria das condições clínicas nos 

animais com síndrome dos braquicefálicos. 

Para a realização do exame ultrassonográfico será necessária a tricotomia (retirada 

dos pêlos) na região abdominal. Além disso, o paciente deverá ficar em decúbito dorsal e 

lateral dependendo das regiões a serem avaliadas durante o exame. Também será 

necessário o jejum alimentar de 6 horas antes do exame. O exame ultrassonográfico é 

considerado pouco invasivo e não necessita do uso de técnicas radioativas. O tutor 

responsável poderá acompanhar o seu animal durante o exame. Caso o animal não seja 

colaborativo ou não permita a avaliação ultrassonográfica adequada, o responsável 

poderá permitir que o mesmo seja submetido à sedação (a ser escolhida pelo médico 

veterinário responsável) ou que seja excluído do projeto, com o intuito de minimizar 

possíveis riscos associados à agitação exacerbada. 

Ao longo do exame serão obtidas imagens e vídeos ultrassonográficos do animal 

para posterior análise, laudo e inclusão no projeto. Vale ressaltar que a participação neste 

projeto é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem 

prejuízos a continuidade do projeto ou qualquer penalização. Serão garantidas as 

confidencialidades das informações geradas e a privacidade do tutor e do seu animal.  

Não existem quaisquer benefícios ou direitos financeiros a receber sobre os eventuais 

resultados decorrentes de pesquisas realizadas nesta Instituição. O/A Sr./Sra tem 

liberdade de recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em 

qualquer fase do projeto, sem qualquer prejuízo para o seu animal. 

 

1.1. Eu (escrever Sim ou Não)................. consinto (concordo) que  fotografias do meu 

animal (que o identifique), possam ser expostas em publicação científica resultantes de 

projetos de pesquisa realizados pela equipe do Setor de Diagnóstico por Imagem e Setor 

mailto:jsleite@id.uff.br
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de Anatomia Patológica da Faculdade de Veterinária da UFF e seus colaboradores.  

 

Sempre que quiser o tutor (responsável pelo animal) poderá pedir mais 

informações sobre o projeto através do telefone/e-mail do pesquisador responsável. Se 

necessário poderá entrar em contato com a comissão de ética no uso de animais (CEUA) 

através do email: ceua.uff@gmail.com ou pelo telefone: (21) 36747669. 

 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida 

manifesto meu consentimento para a participação do referido animal nesse projeto. 

 

Nome do proprietário:_______________________________________________ 

 

RG:___________________________. 

 

Assinatura do proprietário/tutor:_____________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador:_________________________________________ 

 

Testemunha:____________________________________________________ 

 

Testemunha:_____________________________________________________ 

 

Obs: As testemunhas supracitadas não fazem parte deste projeto. 

 

 

 

                                                                                               Data:______/_____/_____ 

  

mailto:ceua.uff@gmail.com
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Anexo 3 

 
FORMULARIO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

__________________________________________________________________________________ 

 
Avaliação respiratória: 

. Padrão respiratório:        (   ) Normal           (   ) Irregular         (   ) Esforço inspiratório 
 
. Estenose das narinas:     (   ) Abertas           (   ) Discreta          (   ) Moderada       (    ) Severa 
 
. Estertor:                            (   ) Ausente          (   ) Discreto          (   ) Moderado        (   ) Severo               
 
. Estridor:                            (   ) Ausente          (   ) Discreto          (   ) Moderado        (   ) Severo   
 
. Dispneia:                           (   ) Ausente          (   ) Discreta          (   ) Moderada        (   ) Severa   
 
. Ausculta pulmonar:        (   ) Normal            (   ) Anormal: ___________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Anamnese: sintomas respiratórios 
. Tosse:                 (    ) Não           (     ) Sim / Frequência_________________________ 
 
. Espirro:              (    ) Não           (     ) Sim / Frequência_________________________ 
 
. Engasgo:            (    ) Não           (     ) Sim / Frequência_________________________ 
 
. Ronco:               (     ) Não           (     ) Sim / Frequência_________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Anamnese: sintomas gastrointestinais 
. Vômitos:           (     ) Não           (      ) Sim / Frequência: ________________________ 
 
. Regurgitação:  (     ) Não           (      ) Sim / Frequência: ________________________ 
 
. Ptialismo:         (     ) Não           (      ) Sim / Frequência: ________________________ 
 
. Disfagia:            (     ) Não           (      ) Sim  

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Observações adicionais: 
 

Nome:  Raça:  Tutor: 
 

Ficha:  Sexo:  Estado. Reprod.: 
 

Peso:  Idade:    escore corporal:      
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