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Resumo 
 

Nos períodos compreendidos entre Outubro-Novembro e Janeiro-Fevereiro, decorreu o 

meu estágio curricular em duas instituições: no Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo (USP) e na Fundação Parque 

Zoológico de São Paulo, respectivamente. 

No Hospital Veterinário da FMVZ da USP estagiei no Serviço de Diagnóstico por 

Imagem do Departamento de Cirurgia. Neste serviço, participei na realização das técnicas de 

diagnóstico por imagem, ecografia e radiologia, tanto na clínica de cães e gatos, como de 

animais exóticos (principalmente aves e quelónios). Durante este período desenvolvi e apliquei 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Foi-me dada a oportunidade de participar em 

todas as fases da realização dessas técnicas: preparação e contenção do animal, revelação, 

interpretação e elaboração do relatório. 

Na Fundação Parque Zoológico de São Paulo (FPZSP), participei em todas as 

actividades na clínica de animais em cativeiro e de vida livre, procurando sempre participar na 

realização dos exames de diagnóstico por imagem (radiologia e ecografia).  

Ao longo do estágio, apercebi-me das grandes dificuldades existentes nesta área. 

Assim, procurei sempre recorrer aos conceitos aplicados na clínica de cães e gatos como 

ponto de partida, pois as técnicas de diagnóstico por imagem em animais selvagens e exóticos 

não estão ainda tão avançadas como na clínica de pequenos animais. Este facto foi um dos 

motivos que contribuiu para a escolha do tema do meu relatório, procurando assim esclarecer 

algumas das muitas dúvidas existentes nesta área. Uma vez que o número de espécies 

selvagens é tão vasto e variado, abordei essencialmente a radiologia e a ecografia em aves e 

répteis, pois foram as espécies e as técnicas de diagnóstico por imagem com que mais 

trabalhei ao longo deste estágio.  
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Radiologia e Ecografia em Aves e Répteis 
 

1. Radiologia 

  

Os exames radiográficos são uma importante ferramenta para auxiliar o médico 

veterinário na pesquisa de doenças que afectam os animais. A relação custo-benefício faz 

desta modalidade a de primeira escolha para a avaliação de muitas patologias que afectam as 

diversas espécies. Este tipo de exames tem uma ampla indicação para o estudo dos diferentes 

sistemas, principalmente para a avaliação dos sistemas osteoarticular e respiratório. É 

importante que o exame radiográfico seja realizado sempre posteriormente a uma detalhada 

avaliação clínica que inclua a anamnese, exame físico e os resultados de outros exames 

complementares, corroborando assim a necessidade da sua execução (Pinto 2007). 

 

1.1. Posicionamento do Animal 

 

O posicionamento radiográfico é sem dúvida um dos pontos da técnica radiográfica que 

merece destaque. Radiografias com posicionamentos inadequados podem apresentar 

distorção das imagens, o que pode induzir a interpretações erróneas ou inviabilizar a 

elaboração de um diagnóstico radiográfico preciso. Assim, sempre que possível, preconiza-se 

a contenção química dos pacientes, minimizando, assim, os erros de posicionamento, o stress 

do paciente e a exposição à radiação tanto do animal como das pessoas envolvidas (Pinto 

2007). 

 Um bom posicionamento é aquele que permite a obtenção das projecções preconizadas 

habitualmente, pelo menos duas em planos ortogonais (por exemplo, latero-lateral e ventro-

dorsal; médio-lateral e crânio-caudal), com a menor sobreposição possível de estruturas na 

área de interesse (Pinto 2007). 

Nos quelónios, realizam-se três projecções: dorso-ventral, latero-lateral e crânio-caudal 

(Figura 10). A projecção dorso-ventral é recomendada para a avaliação do esqueleto e dos 

sistemas urinário e gastrointestinal, enquanto que as projecções latero-lateral e crânio-caudal 

para a avaliação do sistema respiratório. Devido às particularidades anatómicas destes 

animais, recorre-se frequentemente à utilização de feixes horizontais de raios X para facilitar a 

realização das projecções latero-lateral e crânio-caudal e à posterior avaliação radiográfica 

(Pinto 2007). Se possível, a cabeça, pescoço e as extremidades não devem estar retraídas no 

interior da carapaça, pois a radiopacidade dos órgãos internos estará aumentada e o detalhe 

radiográfico dessas estruturas diminuído. Portanto, tanto o pescoço como os membros devem 

estar em extensão. Para que isto se verifique, podemos recorrer à contenção química, à 
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colocação de um objecto radiolucente sob o animal (Figura 1) ou aplicar um adesivo sobre a 

carapaça, fixando-o à mesa do aparelho de raio X ou ao próprio chassi, pois a tendência do 

animal é andar para a frente, estendendo assim os membros e pescoço (Silverman 2006). 

 
 

Figura 1.  Contenção física de uma tartaruga terrestre com um objecto radiolucente para um estudo radiográfico em 

projecção crânio-caudal com feixe horizontal de raios X (In: Hernandez-Divers 2006). 

 

Nos lagartos, também se realiza a projecção latero-lateral com o feixe horizontal de 

raios X, principalmente para a avaliação da coluna vertebral e sistema respiratório (Silverman 

2006), pois os órgãos do tracto gastrointestinal vão posicionar-se ventralmente na cavidade 

celómica, incrementando desta forma a visualização dos pulmões (os rins, vasos e coração 

também poderão ser visualizados) (Pinto 2007) (Figura 9). Os membros torácicos devem ser 

posicionados o mais cranialmente possível de forma a minimizar a sobreposição com o 

coração e pulmões. Por sua vez, os membros pélvicos devem ser estendidos caudalmente 

para reduzir a sobreposição com a região abdominal caudal. Para que isto se verifique, por 

vezes é necessário recorrer à sedação ou anestesia do animal (Silverman 2006). 

 Nas serpentes, a realização de radiografias segmentares e a utilização de marcadores 

colocados sobre a pele dos pacientes, especialmente na projecção lateral, são muito 

importantes para a localização e avaliação de todos os órgãos. Objectos como caixas e tubos 

radiotransparentes podem ser utilizados para a contenção dos animais que sejam muito 

activos. A projecção dorso-ventral é indicada para a avaliação do crânio e das costelas, 

enquanto que a projecção latero-lateral com feixe horizontal de raios X para a avaliação do 

crânio, coluna vertebral e sistemas digestivo, reprodutor e cardiovascular (Pinto 2007). A 

anestesia geral é fortemente recomendada para os estudos radiográficos deste animais pois o 

seu posicionamento torna-se muito mais fácil e eliminam-se as curvaturas da coluna vertebral 

associadas às contracções musculares normais (Silverman 2006).  

Nas aves, as projecções frequentemente utilizadas para avaliar a cavidade celómica 

são a ventro-dorsal e a latero-lateral sendo importante: evitar a sobreposição das asas e dos 

membros pélvicos nesta região, promovendo-se a extensão e a abdução dos mesmos; obter na 

projecção latero-lateral sobreposição dos acetábulos e das articulações úmero-escapulares e 

na ventro-dorsal, uma boa simetria da cavidade celómica através da sobreposição do esterno e 

da coluna vertebral (Pinto 2007) (Figura 2). Para o exame radiográfico das asas as projecções 
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mais indicadas são a ventro-dorsal e a crânio-caudal e para os membros pélvicos a latero-

lateral, ventro-dorsal e as oblíquas (Helmer 2006).  

A)      B)  

         
 

Figura 2.  Posicionamento de uma ave para um estudo radiográfico da cavidade celómica em projecção ventro-

dorsal (A) e latero-lateral (B). 

 

Como já referido anteriormente, o posicionamento é determinante para uma boa 

avaliação radiográfica do animal. Nas aves, é comum recorrer-se à contenção química 

(isoflurano) ou física em que se pode utilizar, por exemplo, luvas de chumbo, fita adesiva 

(Figura 3) ou objectos, tais como, blocos de espuma ou sacos de areia. 

         
 

Figura 3. Contenção física de uma ave com fita adesiva, para um estudo radiográfico da cavidade celómica em 

projecção ventro-dorsal (A) e latero-lateral (B). 

 

A Tabela 1 em anexo apresenta um resumo das projecções radiográficas para a 

avaliação dos diversos sistemas das aves e répteis.  
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1.2. Anatomia Radiográfica 

 

O conhecimento da anatomia radiográfica é fundamental para a avaliação precisa das 

radiografias e é um dos elementos que mais dificulta a interpretação dos exames de animais 

selvagens. Mesmo quando se procura agrupar os animais por similaridade dentro das classes 

(aves, répteis e mamíferos), persiste ainda uma grande variação anatómica entre os membros 

de cada grupo. Uma vez que o conhecimento da normalidade é imprescindível para o 

reconhecimento das alterações radiográficas que poderão estar presentes nas diferentes 

doenças, deve-se procurar sempre a comparação das imagens, seja com imagens registadas 

em livros, atlas ou artigos, seja com animais seleccionados como clinicamente normais e que 

servem como base anatómica de referência (Pinto 2007). 

 

Aves: 

As aves possuem um dos crânios mais complexos entre os vertebrados existentes 

(Feduccia 1986). Para radiografar o crânio de aves é necessário anestesia geral para 

assegurar um posicionamento preciso e minimizar qualquer movimento (McMillan 1994). Para 

a avaliação completa são necessárias as seguintes projecções: latero-lateral (Figura 4), ventro-

dorsal, dorso-ventral e rostro-caudal. Algumas características marcantes incluem a ausência de 

dentes, fusão de suturas cranianas na ave adulta, grandes órbitas e a presença de ossículos 

esclerais (Pinto 2007).  

A coluna vertebral é caracterizada por um prolongamento e uma fusão de elementos 

vertebrais. O número de vértebras cervicais varia com o comprimento do pescoço. Aves 

pequenas possuem oito, enquanto as aves maiores como os cisnes, possuem até 25. A fusão 

das vértebras torácicas, lombares e sacrais, e caudais, denominadas de notarium, sinsacro e 

pigóstilo, respectivamente, proporcionam rigidez para a estabilização das vértebras durante o 

voo (Figura 5). O ílio e o ísquio também se fundem entre si e ao sinsacro (Pinto 2007). 

Existem sete pares de costelas verdadeiras, que consistem de um segmento dorsal 

(costela vertebral que se articula com a vértebra torácica) e um segmento ventral (costela 

esternal que se articula com o esterno) (Feduccia 1986). Para além das costelas torácicas, as 

aves também possuem costelas cervicais. Normalmente estas não são visualizadas, mas 

quando o são, os melhores resultados são obtidos na projecção latero-lateral. As costelas 

esternais ossificadas são claramente visualizadas na projecção latero-lateral, sendo menos 

evidentes na projecção ventro-dorsal (Pinto 2007). 
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A)        B) 

            
1) Rinoteca cobrindo a pré-maxila     10) Vértebra cervical   

2) Sinfíse mandibular      11) Osso quadrado 

3) Osso entoglossal do aparelho hióide    12) Área timpânica 

4) Arco zigomático      13) Cavidade cranial 

5) Osso queratobraquial do hióide     14) Extremidade caudal da órbita 

6) Traqueia       15) Ossículo escleral 

7) Costela cervical      16) Porção rostral do seio infra-orbitário 

8) Saco aéreo cérvico-cefálico     17) Ceroma 

9) Processo retroarticular da mandíbula    18) Fenda nasal 

 

Figura 4. (A) Anatomia radiográfica da cabeça de um papagaio. (B) Radiografia da cabeça de um papagaio em  

projecção latero-lateral (In: Ritchie 1994). 

 

O esterno é um grande osso não segmentado, dispondo de uma quilha ou carina, 

direccionada ventralmente, que serve como a superfície óssea para a origem dos principais 

músculos do voo, os peitorais e o supracoracoideo (Feduccia 1986). A quilha é visualizada na 

projecção latero-lateral como uma expansão ventral do esterno e na projecção ventro-dorsal, 

como uma linha delgada sobreposta à coluna vertebral (Figura 5). Esta estrutura é mais 

desenvolvida nas aves com grande capacidade de voo (Pinto 2007). 

Os ossos longos das aves apresentam características distintas dos animais domésticos 

e merecem destaque, como a região cortical estreita, trabeculação delicada e invasão da 

cavidade medular por sacos aéreos (radiopacidade óssea diminuída). O úmero é o principal 

osso pneumático (saco aéreo clavicular), mas variados graus de pneumatização também 

existem no crânio, coluna vertebral, costelas, esterno, coracóide, pelve e fémur. As clavículas, 

os ossos coracóides e as escápulas formam a cintura peitoral e podem requerer mais de uma 

projecção radiográfica para uma melhor avaliação. 
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  A)              B) 

                
1) Traqueia         11) Ventrículo            21) Notarium 

2) Saco aéreo clavicular        12) Intestinos            22) Esterno 

3) Músculo peitoral        13) Sacos aéreos abdominais           23) Escápula 

4) Pulmão         14) Pigóstilo            24) Face medial do coracóide 

5) Vasos grandes         15) Púbis            25) Tubérculo ventral do úmero 

6) Coração         16) Vértebra caudal livre          26) Tubérculo dorsal do úmero 

7) Constrição da sombra cárdio-hepática      17) Sinsacro            27) Cabeça do úmero 

8)  Sobreposição dos sacos aéreos torácico      18) Área periacetabular do ílio          28) Extremidade do coracóide 

caudal e abdominal        19) Costela esternal           29) Cabeça da escápula 

9) Região esplénica        20) Costela vertebral           30) Clavícula 

10) Fígado     

 

Figura 5.  (A) Anatomia radiográfica do corpo de um papagaio. (B) Radiografia do corpo de um papagaio em 

projecção ventro-dorsal (In Ritchie 1994).  

 

Os ossos cárpicos, carpo-metacarpo (fusão distal dos ossos cárpicos entre si e com o 

terço proximal dos ossos metacárpicos II, III, IV) e os dígitos (reduzidos a três: alular, maior e 

menor ou I, II e III respectivamente) são melhor visualizados separadamente na projecção 

ventro-dorsal (Feduccia 1981; Pinto 2007) (Figura 6).  
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 B) 

 
1) Clavícula    12) Ulna         23) Osso metacárpico alular (I) 

2) Extremidade esternal do coracóide 13) Periósteo da ulna      24) Osso cárpico radial 

3) Costela    14) Membrana pós-patagial     25) Extremidade distal do rádio 

4) Escápula    15) Côndilos da ulna      26) Rádio 

5) Cabeça do úmero   16) Ossos ulno-cárpicos      27) Músculos extensores 

6) Tubérculo ventral do úmero  17) Articulação intercárpica     28) Propatágio 

7) Músculos extensores do cotovelo 18) Osso metacárpico menor (III)     29) Cabeça do rádio 

8) Úmero    19) Dígito menor (III)      30) Côndilo dorsal do úmero 

9) Côndilo ventral do úmero  20) Dígito maior (II)      31) Tubérculo menor do úmero 

10) Olecrâneo    21) Osso metacárpico maior (III)     32) Extremidade do coracóide 

11) Sulco da ulna    22) Dígito alular (I)      33) Patágio cervical 

 

Figura 6. (A) Anatomia radiográfica da asa de um papagaio. (B) Radiografia da asa de um papagaio em projecção 

ventro-dorsal (In Ritchie 1994). 

 

A cintura pélvica resulta da fusão de três ossos, o ílio, ísquio e púbis. Quanto aos 

membros pélvicos, a fileira proximal dos ossos társicos funde-se com a tíbia formando o tibio-

tarso (maior ossos da perna, articula-se proximalmente com o fémur) e a fileira distal dos ossos 

társicos funde-se com os metatársicos II, III e IV, formando o tarso-metatarso. O número dos 

dígitos pode variar de dois a quatro e cada um possui uma falange a mais que o número que 

ele representa, proporcionando, assim, um meio de identificação (Feduccia 1981; Pinto 2007) 

(Figura 7). 

     

A) 
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A)       B) 

             
1) Ílio      9) Cotilas do tarsometatarso   17) Podoteca 

2) Trocánter maior do fémur  10) Tarsometatarso    18) Calcâneo 

3) Fémur    11) Metatarso I     19) Articulação intertársica 

4) Patela    12) Dígito III (4 falanges)     20) Fíbula 

5) Côndilos femurais   13) Dígito II (3 falanges)     21) Costela Esternal 

6) Extremidade proximal do tibiotarso 14) Almofada digital     22) Púbis 

7) Corpo do tibiotarso   15) Dígito IV (  falanges)     23) Ísquio 

8) Côndilos do tibiotarso   16) Dígito I (2 falanges) 

 

Figura 7.  Anatomia radiográfica do membro pélvico de um papagaio. (B) Radiografia do membro pélvico de um 

papagaio (In Ritchie 1994). 

 

O papo é uma expansão da parede ventral do esófago na entrada torácica. É uma 

estrutura que apresenta desenvolvimento variável entre as aves, sendo mais desenvolvida nas 

espécies granívoras e omnívoras. É visualizado cranialmente à entrada do tórax, ventral e, 

algumas vezes, dorsalmente às vértebras cervicais na projecção latero-lateral e à direita, ou 

até mesmo à esquerda, da linha média (Pinto 2007). O esófago torácico é normalmente 

visualizado no segmento em que se alarga para se unir com o proventrículo, na altura da base 

cardíaca, sendo este último melhor observado na projecção latero-lateral como um formato 

elíptico ou em funil, dorsal ao fígado e cranial ao ventrículo (encurva-se ventralmente para se 

unir ao ventrículo). Na projecção ventro-dorsal, a margem lateral esquerda do proventrículo 
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pode ser visualizada paralela à margem lateral esquerda do fígado, dando a falsa impressão de 

uma hepatomegália. O ventrículo, por sua vez, é um órgão oval visualizado na projecção 

latero-lateral na cavidade celómica ventral, caudal ao fígado, e na projecção ventro-dorsal à 

esquerda da linha média, ao nível dos acetábulos. É um órgão facilmente identificado em aves 

que se alimentam de grãos ou de qualquer outro material radiopaco (por exemplo, fragmentos 

ósseos em aves carnívoras) (Pinto 2007). 

Os intestinos localizam-se dorsalmente ao ventrículo na projecção ventro-dorsal 

ocupando a parte caudal da cavidade celómica. São constituídos pelo duodeno, jejuno, íleo, 

ceco, cólon e cloaca. Normalmente não se verifica a presença de gás no tracto gastrointestinal 

das aves o que dificulta a identificação dos segmentos intestinais sem o uso de um contraste 

(Pinto 2007) (Figura 5). 

Por causa da alta velocidade do fluxo sanguíneo, o coração das aves é relativamente 

maior quando comparado com mamíferos do mesmo tamanho. O coração mantém contacto 

com o esterno e estende-se da segunda à quinta ou sexta costela. A base do coração é 

visualizada em ambas as projecções latero-laterais (Figura 8) e ventro-dorsais, embora o seu 

apex não seja visualizado na projecção ventro-dorsal por causa da sobreposição do fígado à 

sua metade caudal. Esta sobreposição das silhuetas hepática e cardíaca forma uma imagem 

de constrição central chamada de ângulo ou cintura cárdio-hepática. Esta imagem pode não 

estar presente em algumas espécies de aves, tais como, corujas, grandes psitacídeos e 

galináceos. Em patos, o ângulo cardio-hepático, assim como todo o corpo, apresenta-se 

alongado e muitas araras, o fígado é relativamente menor. Estas diferenças não devem ser 

interpretadas como cardiomegália ou diminuição do tamanho do fígado. Os grandes vasos 

podem ser visualizados na projecção lateral como radiopacidades circulares próximas à base 

do coração e, quando projectados numa direcção oblíqua, não devem ser confundidos com 

radiopacidades pulmonares ou aerossaculares. Na projecção ventro-dorsal, a traqueia é 

visualizada do lado direito do pescoço. A siringe é de difícil visualização radiográfica sendo que 

na maioria das aves, ela está localizada entre a segunda e terceira vértebras torácicas. Os 

pulmões estão situados na região crânio-dorsal da cavidade celómica, contra as vértebras 

torácicas e costelas vertebrais. Apresentam uma aparência de padrão reticular ou em favo de 

mel e são melhor visualizadas na projecção latero-lateral (Figura 8). Na projecção ventro-

dorsal, por causa da sobreposição da silhueta cardíaca, apenas a sua margem caudal pode ser 

visualizada (Pinto 2007). 

Os sacos aéreos são amplamente visualizados na projecção ventro-dorsal, mas os seus 

limites não são distinguíveis em aves normais (Figura 5). Os divertículos do saco aéreo cérvico-

cefálico são visualizados na cabeça e no pescoço e podem resultar numa falsa interpretação 

de enfisema subcutâneo. Os divertículos do saco aéreo clavicular são visíveis entre os 

músculos do ombro e os torácico caudal e abdominal como áreas simétricas 
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radiotransparentes rodeando as vísceras toracoabdominais. Em pacientes obesos, os sacos 

aéreos parecem menores e mais radiopacos (Pinto 2007).  

A) 

 

 
1) Vértebra cervical´   9) Púbis   17) Rim (região cranial) 

2) Coracóide    10) Costela esternal 18) Rim (região caudal) 

3) Escápula    11) Esterno  19) Intestiinos  

4) Notário    12) Clavícula  20) Vent 

5) Costela vertebral   13) Traqueia  21) Ventrículo 

6) Sinsacro    14) Siringe  22) Proventrículo 

7) Vértebra caudal livre   15) Pulmão  23) Fígado 

8) Pigostilo    16) Áreas das gónadas 24) Coração (apex e base) 

 

Figura 8 . (A) Anatomia radiográfica do corpo de um papagaio. (B) Radiografia do corpo de um papagaio em 

projecção latero-lateral (In Ritchie 1994). 

 

B) 
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Na projecção latero-lateral, o fígado ocupa a porção ventral da cavidade corporal 

(Figura 8). Está limitado cranialmente pela silhueta cardíaca, dorsalmente pelo proventrículo, 

caudalmente pelo ventrículo e ventralmente pelo esterno. Normalmente, o fígado não deve 

estender-se além do esterno e os seus limites laterais são bem definidos pelo seu contacto 

com os sacos aéreos, mas os limites caudais misturam-se com o tracto gastrointestinal. A 

forma e o tamanho do fígado variam em espécies tais como araras e cacatuas onde o fígado 

parecerá relativamente menor. Inversamente, em pombos obesos, o fígado parecerá 

aumentado. Geralmente, o baço normal não é visível no exame radiográfico, excepto em aves 

de porte médio a grande, nas quais a melhor visualização ocorre na projecção latero-lateral, 

ente o proventrículo e ventrículo. Ocasionalmente, na projecção ventro-dorsal, o baço pode ser 

visualizado à direita da linha média, entre o proventrículo e o ventrículo, como um estrutura 

ligeiramente arredondada. O seu tamanho e forma variam entre espécies (Pinto 2007). 

Os rins estão aderidos ao sinsacro, achatados dorsoventralmente e apresentam 

divisões arredondadas cranial e caudalmente. São melhor identificados na projecção latero-

lateral, ao longo da coluna vertebral, estendendo-se desde a última costela até ao final do 

sinsacro. No entanto, por vezes são necessárias projecções laterais para distingui-los, já que 

as duas silhuetas renais ficam sobrepostas (McMillan 1994, Pinto 2007). 

A visualização radiográfica das gónadas varia com o sexo e o estado reprodutivo da 

ave. No entanto, não é possível fazer a diferenciação sexual através deste exame. Durante a 

época reprodutiva, as gónadas aumentam de tamanho e podem ser visualizadas nas 

projecções latero-lateral, ventro-dorsal ou em ambas, como radiopacidades de tecidos moles 

localizadas ventrais e ligeiramente craniais aos rins, por vezes confundidas como massas 

abdominais. Nas aves em geral, apenas os ovários esquerdos são funcionais pois os do lado 

direito apesar de se formarem regridem mais tarde. Num exame radiográfico os folículos 

ovarianos podem ser observados no ovário activo, lembrando um cacho de uvas e o oviducto 

como um aumento de radiopacidade de tecidos moles na cavidade celómica dorsocaudal, 

imediatamente ventral aos rins, podendo deslocar estruturas adjacentes e/ou sobrepor-se ao 

fígado, simulando uma hepatomegália e apresentar ovos calcificados (em espécies grandes 

pode ser mais de um). Os testículos activos aparecem como aumentos de volumes simétricos 

na projecção ventro-dorsal e como massas de tecidos moles sobrepostos, cranial e 

ventralmente aos rins, na projecção latero-lateral, podendo ser confundidos com lesões renais 

(Pinto 2007). 

 

Répteis: 

A projecção dorso-ventral proporciona a melhor visualização do tracto gastrointestinal 

dos lagartos e quelónios, e a projecção latero-lateral das serpentes. Mesmo assim, a sua 

observação é difícil em exames radiográficos simples pois verifica-se pouco contraste entre os 
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órgãos devido à proximidade entre estes e o pouco tecido adiposo circundante. O estômago 

dos quelónios, quando é identificado, encontra-se na porção média esquerda da cavidade 

celómica e dos lagartos e serpentes, quando está preenchido com gás (aerofagia) ou com 

alimentos radiopacos recentemente ingeridos (Silverman 2006). Nos quelónios, os ossos do 

esqueleto apendicular torácico são o ponto de referência para a avaliação da radiopacidade 

óssea. Devem ser visualizados como estruturas radiopacas com contornos nítidos, um canal 

medular estreito e uma radiopacidade cortical homogénea. Nas serpentes, o ponto de 

referência é a radiopacidade das costelas e nos lagartos dos ossos longos e crânio. O sistema 

apendicular dos répteis a comparar com o dos mamíferos apresenta um padrão trabecular 

pouco proeminente e os quelónios e lagartos, contornos medulares menos distintos. Estas 

características são importantes no diagnóstico precoce da doença metabólica óssea comum 

nestes animais (Silverman 2006). 

O coração e pulmões dos lagartos e serpentes são melhor identificados na projecção 

latero-lateral com feixe horizontal de raios X, localizados normalmente na região cranial do 

tórax (Figura 9). No entanto, poderão ser facilmente visualizados na projecção dorso-ventral se 

estivermos perante uma cardiomegália ou presença de fluído pericárdico (os contornos da 

silhueta cardíaca estarão bem definidos ao contrário do que se verifica em situações normais) 

(Silverman 2006). 

 
 

Figura 9.  Radiografia de um lagarto em projecção latero-lateral com feixe horizontal de raios X. (Lu) pulmão; (Li) 

fígado; (t) coração; (h) ; (s) estômago; (i) intestino; (f) gordura; (k) rins (In: Hernandez-Divers 2006). 

 

O coração dos quelónios apresenta-se como uma estrutura de opacidade de tecidos 

moles na superfície ventral do corpo, adjacente à porção terminal da traqueia. Os limites 

cardíacos não são distinguíveis, mas o tamanho aproximado poderá ser estimado (Silverman 

2006). Os pulmões estão aderidos dorsalmente à carapaça obscurecidos pelos restantes 

órgãos da cavidade celómica na projecção dorso-ventral mas bem visualizados nas projecções 

com feixe horizontal de raios X (crânio-caudal e latero-lateral, como referidos anteriormente). 
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Figura 10 . (A1), (B1) e (C1) Anatomia radiográfica de um quelónio (Adaptado de Mader 2006). Radiografias de uma 

tartaruga terrestre em projecção crânio-caudal (A2), latero-lateral (B2) e dorso-ventral (C2)  . 

 

A descrição radiográfica dos padrões pulmonares, tais como por exemplo, padrão 

alveolar, intersticial e brônquial, aplicada aos mamíferos, não pode ser utilizada nos répteis 

pois a estrutura pulmonar deste animais difere muito. Os pulmões das serpentes e da maioria 

dos lagartos apresentam uma radiopacidade relativamente homogénea enquanto que nos 

quelónios áreas irregulares de tecido respiratório intercalado com faixas musculares. A maioria 

das serpentes apenas tem o pulmão direito funcional e o do lado esquerdo ausente ou vestigial 

(Silverman 2006) 

 

A1) A2) 

B2) 

C2) C1) 

B1) 
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A) 

 
 

 
 

B) 
 

 
 

   
 
Figura 10 . Anatomia radiográfica de uma serpente. Projecção latero-lateral de dois segmentos, cranial (A) e médio 
(B) (Mader 2006). 
 

1.3. Avaliação Radiográfica dos Sistemas 

 

Sistema Osteoarticular: 

 Para uma adequada interpretação radiográfica do sistema ósseo são necessários 

alguns pré-requisitos: 

• O conhecimento prévio da anatomia normal devido à grande variação anatómica entre 

as espécies (Pinto 2007). 

• A realização de projecções radiográficas apropriadas (Pinto 2007). 

• O conhecimento de que a resposta óssea a determinadas lesões e, consequentemente, 

as alterações radiográficas observadas podem ser diferentes das habitualmente 

verificadas em animais domésticos (Pinto 2007).  

Assim, de acordo com a sua etiologia, as alterações ósseas podem ser classificadas em 

patologias ósseas metabólicas, traumáticas, infecciosas, neoplásicas e de causa desconhecida 

(Pinto 2007).  

A doença óssea metabólica associada a deficiências nutricionais é um problema 

comummente encontrado em aves e répteis criados como animais de estimação. As alterações 

Pulmão     Estômago                   Sacos Aéreos 

             Traqueia            Glândula Tiróide   Coração        Esófago       

Vértebra             Pulmão Direito 

Fígado       Vesícula Biliar          Espleno - pâncreas         Intestino 
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ósseas associadas a esta patologia incluem osteopénia generalizada, fracturas patológicas, 

deformidades ósseas e estreitamento da região cortical. A diminuição generalizada da 

radiopacidade óssea pode ser facilmente identificada quando comparada à radiopacidade do 

tecido ósseo com a dos tecidos moles (Figura 11). Particularmente nos quelónios, os ossos da 

pelve e da região peitoral (composto pela escápula e pelo coracóide), que em condições 

normais são bem visualizados em projecção dorsoventral, são considerados as melhores 

estruturas para se realizar essa comparação. A desmineralização do plastrão também pode ser 

visualizada radiograficamente. Ocasionalmente, a calcificação distrófica dos tecidos moles, 

geralmente envolvendo as estruturas vasculares, pode ser observada em répteis 

(principalmente nos lagartos e menos comum nas serpentes) que receberam uma excessiva 

suplementação de cálcio e/ou vitamina D (Pinto 2007; Silverman 2006). 

Aumentos de radiopacidade medular dos ossos longos das aves podem estar presentes 

nas fêmeas em postura ou como consequência de quistos ou tumores ováricos, tumores do 

oviducto, hérnias abdominais, e até mesmo em machos com sertolinomas, sendo denominados 

de hiperostose poliostótica (Pinto 2007). 

Quanto às fracturas, existem algumas considerações importantes na avaliação radiográfica 

que devem ser destacadas: localização (por exemplo, a fractura de um osso pneumatizado 

pode levar a aerossaculite), envolvimento articular, radiopacidade óssea, reacção do periósteo, 

envolvimento de tecidos moles e se são simples ou cominutivas. Nas aves, as fracturas 

diafisárias são as mais frequentes (Figura 12). Quando são recentes, são caracterizadas por 

margens bem definidas, afiadas, sem resposta do periósteo e com inchaço dos tecidos 

circundantes. As antigas, por sua vez, apresentam as extremidades da fractura arredondadas, 

reacção do periósteo e envolvimento mínimo ou até mesmo atrofia dos tecidos moles. Nas 

aves, as fracturas consolidam-se de maneira semelhante aos mamíferos, excepto pelo 

componente endosteal que é mais pronunciado. Geralmente, a união óssea está completa 

dentro de 3 a 8 semanas e os sinais radiográficos incluem falta de visualização das linhas de 

fractura e calo bem definido e liso abrangendo todas as corticais (McMillan 1994; Pinto 2007). 

 O aspecto radiográfico da evolução do calo ósseo nos répteis é diferente do que se 

observa nos mamíferos e aves, nos quais se visualiza proliferação do periósteo evidente e 

estabelecimento de pontes ósseas na formação do calo. Nos quelónios e lagartos, a 

proliferação óssea é discreta e, em fracturas clinicamente consolidadas ainda pode ser 

observada uma linha radiolucente, uma vez que a estabilização da fractura nesses animais 

ocorre graças à formação de um calo fibroso e pelo tecido mole adjacente. Nestes animais, 

recomenda-se que a primeira avaliação radiográfica de consolidação óssea seja realizada 

entre a 12ª e a 16ª semana após a lesão, já que achados radiográficos compatíveis com a 

cicatrização da fractura dificilmente poderão ser observados antes desse período. Nas 

serpentes, a reacção do periósteo é mais evidente, sendo achados comuns proliferações 



16 

exuberantes na consolidação de fracturas das costelas (muito comuns nestes animais) (Pinto 

2007, Silverman 2006). 

 
 

Figura 11. Radiografia em projecção dorso-ventral de um jacaré. Perda da densidade óssea dos ossos longos  

 

A osteomielite ocorre, na maioria das vezes, em resultado de ferimentos por mordedura, 

corpos estranhos penetrantes e fracturas abertas. Nos ossos do crânio, essa é normalmente 

secundária a infecções na cavidade oral, tal como ocorre nas serpentes. Nos répteis em geral, 

a osteomielite é um quadro predominantemente lítico, muitas vezes de aspecto agressivo, 

lembrando um processo neoplásico. Áreas de osteólise podem ser observadas mesmo após a 

resolução do quadro e não devem ser interpretadas como um processo activo. Nas aves, a 

osteólise também é a alteração radiográfica predominante nas doenças ósseas infecciosas e 

neoplásicas requerendo, portanto, exames complementares para o diagnóstico diferencial. 

Uma reacção do periósteo está, normalmente, presente nas infecções crónicas (Pinto 2007). 

A doença articular degenerativa relacionada com a idade pode ser visualizada em 

psitacídeos velhos. As alterações radiográficas incluem efusão, espaço articular reduzido, 

esclerose subcondral e osteófitos (Pinto 2007). 

Outra alteração observada em serpentes de grande e médio porte é a proliferação óssea 

que ocorre na coluna vertebral, denominada de osteíte deformante. Trata-se de uma doença 

progressiva, de etiologia desconhecida e que pode causar fusão dos corpos vertebrais e 

desvios da coluna (Pinto 2007). 
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Figura 12. A) Posicionamento de um papagaio para uma projecção ventro-dorsal da asa (suspeita de fractura do 

úmero esquerdo). B) Radiografia da asa esquerda em projecção ventro-dorsal. Fractura oblíqua completa com 

desvio ósseo no terço caudal do úmero. 

 

Sistema Digestivo: 

 A avaliação radiográfica do papo está limitada à presença de corpos estranhos, obstrução 

e neoplasias de tecidos moles enquanto que no proventrículo as alterações incluem os corpos 

estranhos, impactação, infecção fúngica ou tumor. Este  órgão é dinâmico e pode requerer 

mais de uma radiografia ou um estudo contrastado para identificar eventuais anomalias. O 

deslocamento do proventrículo é diagnosticado com menos frequência que o do ventrículo, e 

pode ocorrer devido a uma hepatomegália. As alterações radiográficas do ventrículo incluem 

impactação alimentar, corpo estranho, massas luminais e a presença de partículas de metais 

pesados. O deslocamento do ventrículo pode ser resultado da presença de massas 

abdominais, aumento de volume, tumor em órgãos adjacentes ou hérnia abdominal. A direcção 

e o grau do deslocamento depende da origem e do tamanho da alteração primária (Tabela 3 

em Anexo) (Pinto 2007). 

A presença de gás no tracto gastrointestinal de aves não é comum e pode, quando 

visualizado, representar enterite, atonia com dilatação gástrica neuropática, toxinas, anestesia, 

aerofagia associada a doença respiratória primária e, menos comummente, impactação e 

obstrução. A presença de líquido nos segmentos intestinais pode ser resultado de enterite, 

polidipsia psicogénica, íleo paralítico funcional resultante de infecções bacterianas ou virais, 

septicémia ou toxicose (Pinto 2007). 

Processos obstrutivos intestinais nos répteis são caracterizados pelo aumento do diâmetro 

do tracto digestivo, embora dilatações gasosas não sejam sempre visualizadas. O acúmulo de 

material radiopaco em segmentos de ansas intestinais dilatados é um importante sinal  

radiográfico indicativo de processo de obstrução intestinal. Esta imagem pode ser observada 

com frequência em quelónios jovens confinados em pequenos recintos com areia ou cascalho. 

O diagnóstico de ingestão de corpos estranhos também é frequente nos répteis (Pinto 2007). 

B) A) 
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Nas serpentes, as distensões de segmentos de ansas intestinais com ingesta podem estar 

relacionadas com processos obstrutivos parciais causados por neoplasias ou doença 

granulomatosa (Pinto 2007). 

 

Fígado e Baço: 

O fígado das aves é melhor avaliado na projecção ventro-dorsal uma vez que os sinais 

radiográficos de hepatomegália, uma alteração radiográfica comum em aves, são menos 

consistentes na projecção latero-lateral. Com frequência, as doenças infecciosas e metabólicas 

causam um aumento simétrico da silhueta hepática, enquanto que as neoplasias e doenças 

granulomatosas podem causar um aumento assimétrico da mesma. Os sinais radiográficos 

associados com hepatomegália incluem alargamento ou perda do ângulo cardio-hepático, 

compressão dos sacos aéreos abdominais, extensão da silhueta hepática para além do limite 

lateral normal, deslocamento cranial da silhueta cardíaca, deslocamento dorsal do 

proventrículo e deslocamento dorso-caudal do ventrículo. A presença de massas abdominais 

ou órgãos com volume aumentado fazendo deslocar o fígado, peritonite, ascite, 

posicionamento radiográfico ventro-dorsal inadequado com rotação do corpo e proventrículo 

dilatado por conteúdo de densidade líquido, podem resultar numa falsa impressão de 

hepatomegália. Para diferenciar o fígado de outros órgãos, como por exemplo um proventrículo 

dilatado, é indicado o uso de estudos radiográficos contrastados. Frequentemente, a 

esplenomegália também está presente com a hepatomegália (Pinto 2007). 

 

Sistema Cardiopulmonar: 

Nas aves, os achados mais frequentes de doença cardíaca são os aumentos de volume 

e/ou de radiopacidade da silhueta cardíaca. Devido à falta de dados sobre o tamanho normal 

da silhueta cardíaca, o diagnóstico de cardiomegália é frequentemente subjectivo e baseado na 

experiência individual, embora algumas mensurações do tamanho cardíaco tenham sido 

propostas em aves. Nos exames radiográficos, a cardiomegália pode alargar ou obliterar o 

ângulo cardio-hepático. Uma efusão pericárdica pode ser reconhecida radiograficamente por 

um aumento global e simétrico da silhueta cardíaca, podendo ocorrer em aves com clamidiose, 

poliomatose, tuberculose e neoplasia. Os aumentos de radiopacidade da silhueta cardíaca 

ocorrem em casos de pericardite, endocardite e na presença de marcantes depósitos de 

gordura. A microcardia está frequentemente associada à hipovolémia. Em aves idosas, é 

também descrito a possibilidade de ocorrência de calcificação vascular (Pinto 2007). 

Nas aves, as alterações radiográficas associadas a doença respiratória são frequentemente 

subtis requerendo, portanto, radiografias de alta qualidade para as detectar. Doenças 

envolvendo o tracto respiratório superior (cavidades nasais, seios infra-orbitários, saco aéreo 

cervico-cefálico e traqueia), podem não evidenciar alterações radiográficas (Pinto 2007). 
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As alterações da traqueia são raras, sendo que as alterações do diâmetro luminal podem 

ser causadas por massas extrínsecas ou intrínsecas, estreitamento ou estenose. As massas 

intraluminais podem ser secundárias a aspergilose, corpos estranhos, doenças bacterianas, 

hipovitaminose A, parasitoses ou neoplasias. Traumas e entubação endotraqueal podem levar 

a um estreitamento traqueal. A siringe é avaliada na projecção latero-lateral. Uma formação 

nesta estrutura pode causar um processo obstrutivo grave sem alterações radiográficas 

evidentes mas uma estenose, por sua vez, pode causar uma grande distensão dos sacos 

aéreos abdominais. Em aves idosas, a traqueia e siringe podem calcificar. A visualização de 

outras alterações da siringe são dificultadas pela sobreposição do coracóide, vasos cardíacos 

craniais e músculos peitorais. Por causa das diferenças anatómicas, os broncogramas aéreos 

e a atelectasia não ocorrem em aves. O interstício pulmonar é pouco desenvolvido. Nas 

pneumopatias, infitrações parabronquiais causadas por pneumonia, hemorragia, edema, 

abcessos, granulomas ou tumores, será mais evidente o padrão pulmonar reticular. Um 

aumento bem definido da radiopacidade pulmonar normalmente representa abcessos, 

granulomas ou tumores. Aves com doenças dos sacos aéreos podem apresentar o tórax em 

forma de barril e as alterações radiográficas incluem aumento da radiopacidade, espessamento 

e distensão dos sacos aéreos. As aerossaculites estão comummente associadas com  

alterações pulmonares. Infecções bacterianas e fúngicas frequentemente levam ao aumento da 

radiopacidade dos sacos aéreos. Espessamentos das paredes dos sacos aéreos são melhor 

visualizados na projecção latero-lateral como linhas finas radiopacas e, normalmente, resultam 

de infecções bacterianas, parasitárias ou fúngicas, ou por calcificação da parede. Uma 

acentuada insuflação dos sacos aéreos indica obstrução do fluxo aéreo. A ruptura desses 

sacos pode proporcionar o aparecimento de enfisema subcutâneo (Pinto 2007). 

 

Sistema Genitourinário: 

Na avaliação do sistema urinário, deve-se considerar a marcante diferença anatómica e 

topográfica dos órgãos que o compõem nas diferentes espécies abordadas. Para além disso, o 

contraste abdominal, o tamanho dos animais e o tipo de conteúdo no sistema digestivo também 

são bastante variáveis, permitindo a visualização da silhueta renal e da bexiga em alguns dos 

animais. A litíase vesical pode afectar varias espécies, sendo os cálculos radiopacos facilmente 

identificados (Pinto 2007). 

Nos répteis os cálculos urinários são mais frequentes nos quelónios, e a sua localização é 

na maioria das vezes no lobo esquerdo da bexiga (bilobada nos quelónios). Também se 

verificam cálculos cloacais que poderão ser radiolucentes necessitando neste caso de um 

exame radiográfico contrastado, ecográfico ou uma avaliação directa da cloaca (Silverman 

2006). 
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Figura 13. Radiografia de uma tartaruga terrestre em projecção dorso-ventral. Múltiplos ovos com casca 
calcificada e um cálculo urinário (região média da cavidade celómica) (Silverman 2006). 

 

Nas aves, os rins são normalmente rodeados por ar, a perda da sua densidade pode ser 

indicativo de aumento do tamanho dos rins, deslocamento dorsal de outros órgãos ou a 

presença de tecido adiposo ou fluído. A presença de massas solitárias bem definidas são 

sugestivas de quistos, no entanto, a biopsia é que permite a diferenciação entre estes, 

abcessos e neoplasias (McMillan 1994). 

Nos exames radiográficos do sistema reprodutivo, a solicitação mais comum é a avaliação 

de gestação. Nos animais ovovivíparos, o esqueleto do feto pode ser visualizado 

radiograficamente e, ao contrário do que se observa nos ovíparos, a calcificação da parede dos 

ovos não está presente o que dificulta a sua observação. Nos ovíparos, o exame radiográfico 

contribui para visualizar alterações de casca, forma, tamanho, número e posição dos ovos. 

Quando estes se apresentam extremamente calcificados, de tamanhos variados e com parede 

de aspecto irregular, poderemos estar perante uma retenção de ovo, que é muito comum em 

aves. (Pinto 2007). 

Os quistos e os tumores das gónadas são comuns nos psitacídeos, especialmente nos 

periquitos, no entanto, devem ser diferenciadas de lesões renais (Pinto 2007). 

 

1.4. Exames Radiográficos Especiais 

 

O estudo contrastado do tracto gastrointestinal tem sido muito utilizado em animais 

selvagens, independentemente da espécie. Além de permitir a avaliação directa do tracto 

gastrointestinal, esta técnica facilita a avaliação indirecta do fígado, órgãos urogenitais e de 

massas na cavidade celómica (Figura 13). As indicações para a realização do exame e a 
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preparação ideal dos pacientes, visando diminuir os artefactos da técnica que dificultam a 

interpretação das imagens, são semelhantes aos preconizados para os animais domésticos 

para os quais se recomenda que o tracto gastrointestinal esteja vazio. Assim, por exemplo, no 

caso das aves, a lavagem ou a aspiração de material palpável do papo é aconselhável 

previamente à administração do contraste. O contraste de primeira escolha é o sulfato de bário, 

sendo o contraste iodado apenas utilizado nos casos em que haja suspeita de ruptura do trato 

gastrointestinal (Pinto2007). 

Nas aves, sugere-se o volume de 25mL/kg a 50mL/kg de suspensão de sulfato de bário 

de forma a preencher todo o tracto gastrointestinal utilizando uma sonda gástrica directamente 

para o papo. O tempo de trânsito nas aves assemelha-se ao dos pequenos animais 

domésticos, sendo necessárias cerca de 2 horas e meia para que ele se complete em 

psitacídeos, de 30 a 240 minutos em pequenos psitacídeos e 2 horas nas aves de rapina. Para 

a realização das exposições radiográficas sugere-se um intervalo de 30 min. Quando houver 

necessidade da utilização de um contraste iodado, sugere-se o ioexol, 240mgI/mL na mesma 

dosagem descrita anteriormente, para se obter um estudo seguro e eficaz (Pinto  2007). 

 

             
 

Figura 14. Estudo contrastado do tracto gastrointestinal de uma ave. Radiografia em projecção ventro-dorsal e 

latero-lateral 

 

Nos quelónios, a dose de contraste recomendada para a realização do estudo 

contrastado é de 20mL/kg de peso. Nestes animais a avaliação dos segmentos intestinais é 

dificultada uma vez que o tempo do trânsito gastrointestinal pode ser muito lento, sendo de 24 

a 40 dias nas espécies terrestres, podendo ser mais rápido nas aquáticas. Outro aspecto que 

deve ser tido em conta é que a temperatura ambiente, períodos de grande actividade 

(primavera e outono) e a digestão dos alimentos podem interferir directamente no tempo de 

progressão da coluna de contraste. Uma informação que poderá auxiliar a interpretação 

radiográfica é que em animais com doença gastrointestinal o tempo de passagem do contraste 

pode ser muito rápido (Pinto 2007). 

B) A) 
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Nos lagartos, o volume de sulfato de bário recomendado é de cerca de 50mL/kg de 

peso, sendo que o tempo de trânsito pode demorar 3 a 6 dias nos carnívoros, enquanto que 

nos herbívoros pode demorar 15 a 30 dias. Este tempo pode ser variável já que depende da 

temperatura e da sua actividade (hibernação, etc.). Animais que ingerem pouca quantidade de 

água e têm um tempo demorado de progressão da coluna de contraste podem sofrer 

desidratação e consequentemente surgir constipação como efeito adverso. Assim, a estes 

pacientes é sugerido que se adicione ao sulfato de bário 5% de contraste iodado e que se 

administre água. Nas serpentes, a passagem do contraste pode ser acelerada com o 

posicionamento vertical do animal, com a cabeça orientada para cima, e com a realização de 

uma massagem do pescoço à cloaca. Pode-se também realizar o exame contrastado intestinal 

retrógrado, infundindo-se pela cloaca sulfato de bário 30 a 50%, a fim de se avaliar as porções 

finais do tracto intestinal. Embora incomum, pode ser observada, como complicação, a 

introdução do contraste nos ureteres e nos rins (Pinto 2007). Na tabela 2 em anexo estão 

relacionadas as doses e os tempos do trânsito nas diferentes espécies . 

Outros exames contrastados, como urografia excretora, uretrocistografia, fistulografia, 

mielografia, sinografia, peritoneografia, angiografia, traqueografia, broncografia e artrografia, 

também podem ser realizadas em animais selvagens. No entanto, as suas descrições na 

literatura são ainda mais escassas do que as do estudo contrastado do tracto gastrointestinal 

(Pinto 2007). 

 

2. Ecografia 

 

 Foi apenas em 1978, quase 30 anos depois do uso da ecografia na medicina humana, 

que surgiu o primeiro relato da aplicação do exame ecográfico em de animais de zoológico. 

Apesar de existirem diversas pesquisas publicadas na área de animais selvagens, 

principalmente nos últimos 10 anos, ainda existem algumas limitações no uso desta técnica 

nestes animais. A pouca experiência do veterinário por causa do elevado número de espécies 

animais, as numerosas particularidades anatómicas e fisiológicas, o custo do aparelho e da 

necessidade, muitas vezes, de equipamentos especiais como, por exemplo, transdutores 

fabricados especialmente para uma determinada espécie, são alguns dos exemplos dessas 

limitações (Augusto 2007). 

 

2.1. Particularidades Anatómicas 

 

A avaliação ecográfica pode ser dificultada por particularidades anatómicas das 

diferentes espécies de animais selvagens como, por exemplo, penas, escamas, cascos, pêlos, 
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sacos aéreos, espessura da pele, depósitos de gordura e o próprio tamanho do animal. Essas 

particularidades podem levar causar falta de contacto do transdutor com a pele ou provocar 

insuficiente penetração dos ultra-sons, prejudicando ou impossibilitando a visualização da 

imagem no monitor (Augusto 2007). 

Em animais com pêlos, sugere-se a tricotomia da área a ser examinada, mas se tal não 

for possível por causas particulares, podem-se molhar os pêlos antes da aplicação do gel 

ecográfico (Augusto 2007). 

Quanto menor o tamanho do transdutor mais fácil será a realização do exame 

ecográfico, principalmente em aves e répteis, pois muitas vezes a área de contacto é muito 

limitada (Augusto 2007). A escolha do transdutor também define a frequência do ultra-som a 

utilizar, que vai depender das características dos cristais piezoeléctricos contidos nele. Ondas 

sonoras de alta frequência são mais atenuadas que as de baixa frequência, portanto, melhorar 

a resolução aumentando a frequência irá sempre diminuir a penetração. Para algumas destas 

espécies, um transdutor de alta frequência e de pequeno tamanho possibilita encontrar uma 

janela acústica durante a avaliação transcutânea, ou seja, uma região onde não há 

interferência de ossos ou ar. Isto permite que seja possível evitar a região dos sacos aéreos 

em aves e, em alguns répteis como os quelónios, utilizar os espaços entre a cabeça e o 

membro torácico (janela mediastinal, Stetter 2006), região axilar, fossa pré-femural (janela 

inguinal, Stetter 2006) (Figura 14), ou entre a cauda e o membro pélvico (Augusto 2007). 

 
Figura 15.  Ecografia de uma tartaruga terrestre com o transdutor posicionado na fossa pré-femural 

 

O tamanho dos pacientes é então um dos factores que determina o tipo de transdutor a 

utilizar. Assim, animais pequenos (serpentes e a maioria dos lagartos) requerem a utilização de 

transdutores de 7,5-MHz ou 10-MHz. Em geral, um transdutor linear pequeno é o ideal para 

animais de menor porte, um transdutor de 5-MHz ou 7,5-MHz é utilizado em animais de médio 

porte (20 a 50kg) e para répteis maiores (tartarugas gigantes e crocodilos adultos), poderá ser 

necessário um transdutor de 2,5-MHz ou 3,5-MHz (Stetter 2006). 
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2.2. Avaliação dos diversos Sistemas Orgânicos 

 

A avaliação ecográfica dos diversos sistemas orgânicos em animais selvagens pode ser 

difícil, pois o grande número de espécies animais (mais de 4.000 espécies de mamíferos, 8.600 

de aves e 6.000 de répteis) impossibilita que haja informação suficiente sobre a imagem 

ecográfica para cada espécie. Um bom conhecimento de anatomia, fisiologia e patologia 

promove um importante auxílio no diagnóstico ecográfico. Um aspecto interessante é que 

mesmo com a grande variação existente entre as diferentes espécies, a ecotextura normal dos 

diferentes órgãos e tecidos não varia muito entre elas, facilitando assim a interpretação de 

exames em determinadas espécies nas quais não há informação sobre o órgão em estudo 

(Augusto 2007). 

 

Sistema Reprodutor:  

A avaliação ecográfica tanto na ginecologia como na andrologia é essencial na 

medicina de animais selvagens, pois esses animais muitas vezes apresentam irregularidades 

na actividade reprodutiva. Esta técnica de diagnóstico oferece uma informação precisa da 

localização dos órgãos reprodutores, possibilitando assim o seu uso como guia em técnicas de 

reprodução assistida, tais como a recolha ou transferência de embriões e inseminação artificial. 

(Augusto 2007) 

Em geral, a ecografia do tracto reprodutor possibilita: 

• Avaliar o padrão do ciclo reprodutivo (Augusto 2007) 

• Determinar a maturidade sexual em espécies em que isso não é tão evidente (Augusto 

2007). 

• Diferenciar a fase folicular da fase luteal em fêmeas (Augusto 2007). 

• Monitorizar gestações (Augusto 2007). 

• Avaliar o útero em casos de suspeita de inflamações ou neoplasia (Augusto 2007). 

• Avaliar os testículos e as glândulas sexuais acessórias (Augusto 2007). 

Por ser um método não invasivo e preciso, a ecografia (transcutânea e transintestinal) 

apresenta uma grande vantagem em espécies monomórficas, principalmente em aves e 

répteis, pois permite a identificação de sexo desses animais. A única limitação com o uso da 

técnica transcutânea é a dificuldade da avaliação por causa dos sacos aéreos em aves e de 

escamas ou pele espessa em répteis (Augusto 2007) 

Na maioria dos répteis, o tracto reprodutor feminino pode ser visualizado e, na maioria 

das vezes fornece informação valiosa sobre o estado reprodutivo do animal. Por sua vez, nos 

machos, a testis nem sempre é identificada através do exame ecográfico, regredindo na época 
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não reprodutiva. Independentemente da época, os ovários são facilmente identificáveis, 

enquanto que as gónadas só se tornam mais visíveis na época reprodutiva (Stetter 2006) 

 

Sistema Urinário: 

A avaliação ecográfica do rim possibilita o diagnóstico de doenças infiltrativas difusas ou 

locais que alteram a ecotextura renal, como, por exemplo, casos de glomerulonefrite ou 

glomerulonefrose e de neoplasias. As alterações focais também são facilmente localizadas, 

como por exemplo, quistos e áreas de calcificação. Outros achados ecográficos são as 

alterações na pelve renal observadas em situações de hidronefrose (Augusto 2007). 

A avaliação ecográfica renal das aves é bastante difícil devido à existência dos sacos 

aéreos e pela posição do rim, ao lado da coluna vertebral. Durante o exame ecográfico 

transcutâneo, os rins normais não podem ser visualizados. As alterações que levam a um 

aumento do tamanho renal, como por exemplo, doenças inflamatórias, neoplasias ou quistos é 

que permitem a visualização dos rins (Augusto2007). 

Os rins da maioria dos répteis também são difíceis de serem avaliados ecograficamente. 

Nas iguanas, uma grande parte dos rins está localizada na base da cauda. Para serem 

visualizados, coloca-se o transdutor na superfície lateral da base da cauda em ambos os lados, 

sendo este procedimento muito útil nas biópsias renais ecoguiadas. Nas serpentes, os rins 

estão localizados no terço caudal do corpo, um em cada lado da coluna. (Stetter 2006) 

A ecografia da bexiga pode fornecer informações importantes sobre a parede e o seu 

conteúdo, permitindo diagnosticar espessamento da parede causado por inflamação ou 

neoplasia, bem como a presença de cálculos e ureteres ectópicos. Tal como nos animais de 

companhia a urina normal deve apresentar uma textura anecóica, mas alterações da 

ecogenicidade podem ser observadas como um artefacto (pseudosedimento). Os sedimentos 

podem ser observados, por exemplo, em casos de inflamações ou hemorragia. As aves, 

serpentes, crocodilos e alguns lagartos não possuem bexiga. Nos quelónios, a bexiga 

apresenta uma forma em Y (bilobada), existindo uma grande variação do seu tamanho 

(Augusto 2007). 

 

Sistema Digestivo: 

Mesmo com o avanço da ecografia nesta área, podendo até muitas vezes substituir a 

radiografia, um exame preciso dependerá muito da experiência do veterinário, pois a presença 

de gás ou de conteúdo alimentar normalmente provoca a formação de artefactos ecográficos 

prejudicando a avaliação deste sistema. Sugere-se, sempre que possível, a utilização dessas 

duas técnicas de diagnóstico por imagem para complementar e facilitar o diagnóstico (Augusto 

2007). 
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O exame ecográfico possibilita a análise da parede da cavidade gástrica e das alças 

intestinais, bem como do peristaltismo desses órgãos. Casos de obstrução ou de inflamação 

em que a parede se apresenta mais espessada são dois exemplos da aplicação dessa técnica. 

A aparência ecográfica de inflamações varia com o tipo e a duração da inflamação. O achado 

mais comum quando se está perante uma inflamação do tracto gastrointestinal é o 

espessamento da parede. A sua distribuição e simetria pode auxiliar no diagnóstico diferencial 

de inflamação (simétrica) e neoplasia (espessamentos focais) (Augusto 2007). 

Embora nas aves este exame seja limitado, é possível diagnosticar dilatação do 

proventrículo e enterite. Em espécies carnívoras, a ecografia pode ser bastante difícil quando 

existem de ossos no trato gastrointestinal. Por este motivo recomenda-se um maior período de 

jejum (Augusto 2007) 

Os órgãos digestivos em répteis são semelhantes aos dos mamíferos, excepto em 

serpentes, pois não apresentam ceco. As indicações para a avaliação ecográfica também 

podem ser comparadas às dos mamíferos (Augusto 2007) 

 

Sistema Cardio-Pulmonar: 

Na avaliação do sistema respiratório o exame ecográfico é bastante prejudicado pois o 

transdutor deve ter uma área pequena para ser colocado nos espaços intercostais e porque o 

ar dos pulmões impede a transmissão das ondas de ultra-som, impossibilitando a visualização 

das estruturas. No entanto, este exame poderá complementar as outras técnicas de 

diagnóstico, principalmente nos casos de doenças que diminuem a quantidade de ar dos 

pulmões, como inflamações, neoplasias pulmonares, massas intratorácicas e a presença de 

líquido livre no tórax ou na pleura (Augusto 2007). 

Com o avanço da cardiologia na medicina veterinária, a ecocardiografia tornou-se 

indispensável para a avaliação cardíaca. Conjuntamente com a radiologia, consegue-se 

rapidamente avaliar a anatomia do coração, podendo-se diagnosticar casos de cardiomegália, 

efusão pericárdica, doenças congénitas e alterações nos grandes vasos ou nas válvulas. A 

função mecânica cardíaca pode ser analisada utilizando o modo M e a direcção e a velocidade 

do fluxo sanguíneo dentro do coração e dos grandes vasos, por meio da ecocardiografia com 

Doppler. A grande diversidade de espécies animais selvagens dificulta a análise ecográfica do 

coração pela falta ou insuficiência de dados de referência (Augusto 2007). 

Em aves pequenas, apenas a posição ventro-medial possibilita a visualização do coração. 

O transdutor deve ser posicionado directamente sobre o esterno e direccionado 

craniodorsalmente. O tamanho do coração das aves é proporcionalmente maior quando 

comparado com o do coração dos mamíferos. Muitas alterações cardíacas em aves são 

causadas por factores secundários como infecções crónicas respiratórias, salpingites e 

hepatites. As alterações do pericárdio, principalmente a efusão pericárdica, são facilmente 
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diagnosticadas durante a ecocardiografia. Este exame também é indicado para diferenciar 

cardiomegália de efusão pericárdica (Augusto 2007) (Figura 16). 

 

 
Figura 16. Exame ecográfico do coração de um papagaio em corte sagital. (RV) ventrículo direito; (LV) ventrículo 
esquerdo;(L) fígado e (FF) líquido livre. O ventrículo direito está aumentado comparativamente com o ventrículo 
esquerdo. 

 

A maioria dos répteis, com excepção dos crocodilos, possui um coração tricavitário. As 

válvulas atrioventriculares são diferentes quando comparadas com as dos mamíferos, e 

embora o coração das serpentes seja descrito como apresentando apenas um ventrículo, ele 

está subdividido em três através de septos incompletos. A palpação realizada antes do exame 

facilita a localização do coração. As imagens ecográficas, tanto para ofídios como para 

lacertílios, podem ser obtidas com o posicionamento do transdutor na porção ventral do animal. 

Como o contacto do transdutor com as escamas não é perfeito, pode-se tentar imergir parte do 

animal em água, não sendo, assim, necessário encostar o transdutor no animal. Os planos 

sagitais permitem uma melhor visualização e facilitam o entendimento da anatomia do coração. 

Nos quelónios, a abertura mediastinal (entre a cabeça e o membro torácico) permite uma boa 

visualização do coração (Augusto 2007) 

 

Fígado e Vesícula Biliar: 

O fígado, como outros órgãos, deve ser examinado como um todo e, para isso, tanto para 

mamíferos como para aves, posiciona-se o transdutor logo após o processo xifóide 

direccionando-o cranialmente. Sendo que a avaliação do tamanho hepático é subjectiva, o 

fígado é considerado aumentado quando é visualizado além dos espaços intercostais (aumento 

da extensão do fígado após o estômago) e quando os seus bordos se apresentam mais 

arredondados. O parênquima hepático apresenta uma ecogenicidade intermédia e uma textura 

mais grosseira que a do baço e levemente mais ecogénica que o córtex renal. Um dos factores 

que leva às diferenças de homogeneidade do fígado é o facto das veias porta apresentarem 

uma parede mais ecóica que a das hepáticas. É importante que esta comparação seja feita 

com órgãos na mesma profundidade observada no monitor e com a mesma correcção de 

ganho do aparelho (Augusto 2007). 
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Num exame ecográfico do fígado é possível visualizar alterações focais, tais como, quistos, 

hematomas, áreas de necrose, hiperplasia nodular e neoplasias. A típica imagem ecográfica de 

um quisto é de uma estrutura arredondada, com parede fina, conteúdo anecóico e 

normalmente, com reforço posterior. Um hematoma, por sua vez, varia com o tempo de 

evolução, desde hipoecóico a hiperecóico, sendo os seus limites normalmente irregulares e 

pouco definidos. As alterações não focais ou difusas levam a um aumento ou uma diminuição 

da ecogenicidade normal do fígado (Figura 17). Hepatite crónica e cirrose são exemplos que 

provocam hiperecogenicidade do parênquima hepático e outras doenças como linfoma, 

leucemia e congestão caracterizam-se por hipoecogenicidade hepática (Augusto 2007) 

A avaliação dos vasos hepáticos também é importante. Por exemplo, um aumento das 

veias hepáticas ocorre em casos de congestão passiva por doenças cardíacas ou em casos de 

obstrução e pode ser facilmente diagnosticada por ecografia (Augusto2007). 

A vesícula biliar, quando repleta, apresenta conteúdo anecóico e uma forma arredondada 

ou oval. Um artefacto comummente observado distal à vesícula biliar é o reforço posterior. 

Algumas alterações, como obstrução, cálculos e espessamento da parede, podem ser 

observadas durante o exame. Nem todas as aves possuem vesícula biliar, como, por exemplo, 

as pombas, papagaios e avestruzes. Em aves carnívoras, o período de jejum deve ser mais 

longo (um a dois dias), para que a vesícula biliar possa ser observada (Augusto 2007). 

A avaliação hepática em aves e mamíferos é semelhante. O fígado das aves é 

relativamente grande em relação ao tamanho do animal e, normalmente, fácil de ser 

observado. Contudo, é importante que o tracto gastrointestinal esteja vazio, para evitar a 

sombra acústica. Um outro problema que dificulta a observação do fígado é, por exemplo, a 

dilatação do proventrículo em psitacídeos. É difícil avaliar o tamanho exacto do fígado, mas na 

maioria das aves com hepatomegália o parênquima é observado distal e caudal ao esterno. A 

infiltração gorda aumenta a ecogenicidade do fígado e é comummente diagnosticada em 

psitacídeos em zoológicos e em residências. Esta alteração é causada por dietas não 

equilibradas ou com alto valor energético, associada à restrição de exercício. A aspergilose, 

também observada em psitacídeos, pode causar necrose difusa do fígado, criando uma 

imagem de um parênquima hepático heterogéneo. Em papagaios a clamidiose também pode 

causar graves alterações hepáticas (Augusto 2007). 
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B) 

         

 

Figura 17.  Exame ecográfico do parênquima hepático norrmal (A) e alterado (B) de uma pombo saudável e de um 

doente, respectivamente. (A) 1) Parênquima hepático; (2) Intestino (corte sagital); (3) Esterno; (B) 1) Parênquima 

hepático;  (2) Áreas heterogéneas; (3) Vasos; (4) Intestino; (5) Esterno (Pees et al 2006). 

 

Em répteis, o fígado é proporcionalmente maior que em outros animais. Em quelónios o 

órgão é bilobado e, em ofídios, tem apenas um lobo. A degeneração gorda é observada 

também em répteis, pincipalmente em quelónios com hipovitaminose A (Augusto 2007). 

 

Baço: 

Tanto o tamanho como a forma do baço variam bastante entre espécies. Algumas 

indicações para a avaliação do baço são casos de suspeita de esplenomegália, traumas e 

neoplasias. A aparência ecográfica normal da cápsula deve ser lisa e regular; parênquima 

homogéneo, de fina ecotextura e um padrão de ecogenicidade, de média a alta intensidade.  

Em aves e répteis é difícil visualizar o baço normal e, quando esse é visualizado, apresenta 

uma ecotextura levemente mais ecogénica que a do fígado, parênquima fino ou granulado e 

uma ecotextura homogénea. Algumas indicações são, por exemplo, casos de esplenomegália 

homogénea a qual pode ser causada por infecção ou trauma (Augusto 2007). 

  

 

A) 
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Anexo 

 

 
Tabela 1.  Projecções radiográficas indicadas nas Aves e Répteis (Adaptado de Pinto 2007) 

 

Espécie Ventro-Dorsal 

Dorso-Ventral/ 

Palmar/ Plantar 

(feixe vertical) 

Crânio-Caudal 

(feixe horizontal) 

Latero-Lateral/ 

Médio-Lateral 

(feixe horizontal) 

Aves     • 

Tracto Respiratório •   • 

Tracto Digestivo •   • 

Sistema Genitourinário •    

Esqueleto •   • 

Quelónios     

Tracto Respiratório   • • 

Tracto Digestivo  •   

Sistema genitourinário  •   

Carapaça e Plastrão  • • • 

Esqueleto  •   

Serpentes     

Tracto Respiratório    • 

Tracto Digestivo  •  • 

Sistema Genitourinário  •  • 

Esqueleto  •  • 

Lagartos     

Tracto Respiratório    • 

Tracto Digestivo  •  • 

Sistema Genitourinário  •  • 

Coluna  •  • 

Extremidades  •   
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Tabela 2.  Volumes de Contraste e Tempo do Trânsito Gastrointestinal segundo a Espécie (Adaptado de Pinto 2007) 

 
Classe Grupo Volume de Contraste Tempo de Trânsito 

 25mL/kg 2h30min (psitacídeos) 
Aves 

  2h (aves de rapina) 

Quelónios 20mL/kg 24- 40 dias 

Lagartos 50mL/kg 3- 6 dias (carnívoros) 

  15- 30 dias (herbívoros) 
Répteis 

Serpentes  1h 

 

 
Tabela 3.  Alterações Abdominais e Consequente Direcção do Deslocamento do Ventrículo (In:Pinto 2007) 

 
Alterações Abdominais Direcção de Deslocamento do Ventrículo 

Hepatomegália Dorso-Caudal ou Dorso-Cranial 

Nefromegália ou Esplenomegália Ventro-Cranial ou Ventro-Caudal 

Ovipostura e Dilatação Intestinal Ventro-Cranial 

Aumento das Gónadas Ventro-Caudal 

 


