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RESUMO 
 
SOUTO, C. K. Avaliação morfológica e morfométrica da laringe, faringe 
e traqueia por meio da radiografia e tomografia computadorizada em cães 
da raça buldogue inglês. [Morphologic and morphometric evaluation of the 
larynx, pharynx and trachea by radiography and computed tomography in 
English bulldog]. 2016. 183 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2016. 
 
 
A determinação da morfologia e dimensões da traqueia são imprescindíveis 

para o diagnóstico de hipoplasia e definição do tamanho de stent e escolha de 

sonda endotraqueal apropriada. O buldogue inglês é o principal representante 

da hipoplasia traqueal e também da síndrome obstrutiva respiratória do cão 

braquicefálico (SORB). Assim, o conhecimento dos parâmetros da normalidade 

nesta raça é essencial para o auxílio diagnóstico destas afecções. O exame 

radiográfico tem sido a modalidade de eleição, entretanto, com a facilidade de 

acesso à tomografia computadorizada (TC) e melhor resolução espacial, a 

padronização dos parâmetros da TC se tornou igualmente importante. A 

presente pesquisa teve como objetivos revisar a literatura quanto as principais 

modalidades de diagnóstico por imagem para avaliação da traqueia, aplicar de 

métodos de mensuração traqueal já descritos por meio do exame radiográfico, 

sugerir o estudo da avaliação morfológica e morfométrica da traqueia e da 

faringe em cães buldogue inglês por meio da (TC), comparar os achados 

obtidos pela TC com os radiográficos, e correlacioná-los com as manifestações 

clínicas da SORB. Incluíram-se cães da raça buldogue inglês com graus I e II 

da SORB, os quais foram submetidos ao exame de TC (n=31) e de radiografia 

computadorizada (n=37) da faringe e traqueia. Ao exame radiográfico, avaliou-

se a traqueia pelo uso de métodos morfométricos previamente estabelecidos 

pela literatura, e pela análise morfológica. Pela TC e pelo exame radiográfico, 

avaliou-se o diâmetro e área transversal da traqueia, assim como sua 

morfologia. Ainda, avaliou-se pela TC e pelo exame radiográfico, o diâmetro e 

área transversal da nasofaringe e a espessura e comprimento do palato mole. 

Por meio do método de Bland-Altman, analisou-se a comparação estatística 

entre as modalidades de imagem, e por meio do coeficiente de correlação de 

Spearman, testou-se a correlação entre os achados morfométricos com as 



 
 

manifestações clínicas da SORB. Para tanto, esta pesquisa foi dividida em 

quatro capítulos, e a metodologia detalhada, resultados, discussões e 

conclusões estão apresentados individualmente em cada capítulo. 

 
 
Palavras-chave: Traqueia. Faringe. Buldogue inglês. Radiologia. Tomografia 

computadorizada.  
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
SOUTO, C. K. Morphologic and morphometric evaluation of the larynx, 
pharynx and trachea by radiography and computed tomography in 
English bulldog. [Avaliação morfológica e morfométrica da laringe, faringe e 
traqueia por meio da radiografia e tomografia computadorizada em cães da 
raça buldogue inglês]. 2016. 183 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2016. 
 
 
Determination of the morphology and dimensions of the trachea are essential 

for the hypoplasia diagnosis, for stent size definition and appropriate 

endotracheal tube selection. The English Bulldog is the most affected breed 

with the tracheal hypoplasia and also brachycephalic obstructive airway 

syndrome (BOAS). Thus, knowledge of the normal range in this breed is 

essential to aid diagnosis of these diseases. Radiographic analysis has been 

the method of choice, however, the increased access to computed tomography 

(CT) and better spatial resolution, the standardization of CT parameters 

became equally important. This study aimed to review the literature of the main 

modalities of diagnostic imaging for evaluation of the trachea, apply tracheal 

measurement methods already described by radiographic examination, suggest 

the study of morphological and morphometric evaluation of the trachea and 

pharynx in English Bulldog by (CT), compare the CT and radiographic results, 

and correlate them with the clinical manifestations of BOAS. English Bulldog 

classified as BOAS grade I and II were included and underwent to CT scan (n = 

31) and computed radiography (n = 37) of the pharynx and trachea. 

Radiographic examination evaluated the trachea with morphometric methods 

previously established in the literature, and with morphological analysis. 

Diameter and cross-sectional area of the trachea, as well as their morphology 

was evaluated by CT and the radiograph. Also, the diameter and cross-

sectional area of the nasopharynx, as well as the thickness and length of the 

soft palate was evaluated by CT and radiographic examination. Bland-Altman 

method, was used to analyzed the statistical comparison between imaging 

modalities, and the Spearman correlation coefficient was used to test 

morphometric findings with the clinical signs of SORB. Therefore, this study was 



 
 

divided into four chapters, and detailed methodology, results, discussion and 

conclusions are presented individually in each chapter. 

 

Keywords: Trachea. Pharynx. English Bulldog. Radiology. Computed 

tomography. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL  
 

 

 A traqueia é um tubo semirrígido que se estende da laringe até a sua 

bifurcação terminal, e representa grande porcentagem das vias aéreas, 

tornando as dimensões e morfologia do seu lúmen essenciais para a eficácia da 

respiração. As principais afecções traqueais resultam em alteração dessa 

morfologia, e consequente redução do diâmetro luminal, e a mais comum em 

cães braquicefálicos é a hipoplasia traqueal. Desse modo, a determinação da 

morfologia e morfometria da traqueia é fundamental como critério diagnóstico, 

além de permitir a escolha adequada de stents e de sondas endotraqueais 

apropriadas.  

 Os métodos de diagnóstico por imagem para a avaliação da traqueia 

visam a caracterização do lúmen e determinação do seu diâmetro, e inúmeros 

autores descreveram o exame radiográfico como uma modalidade que permite 

o estudo comparativo do diâmetro traqueal com estruturas adjacentes, a fim de 

determinar parâmetros da normalidade em cães de diferentes raças.  

 Com o aperfeiçoamento da digitalização das modalidades de diagnóstico 

por imagem e o maior acesso às modalidades avançadas, iniciaram-se as 

pesquisas da acurácia dos recursos de pós processamento digital, e estudos 

com tomografia computadorizada que estimam a padronização morfológica e 

morfométrica da traqueia em algumas raças caninas. 

 A adequada interpretação das imagens obtidas é fundamental para a 

exclusão ou confirmação das suspeitas clínicas, e a precisão da avaliação 

morfométrica pode auxiliar na determinação do limite que separa o normal do 

doente. Na espécie canina, a grande variação dos padrões raciais leva a 

diferenças importantes dos parâmetros morfométricos de inúmeras estruturas 

anatômicas, dentre estas, a traqueia, que apresenta padrões morfométricos 

específicos para cada grupo racial, com o buldogue inglês representando um 

grupo isolado. Esta raça apresenta o diâmetro traqueal reduzido e parâmetros 

da normalidade específicos, além de apresentarem maior predisposição à 

hipoplasia traqueal.  

 São também os cães da raça buldogue inglês os principais 

representantes da síndrome obstrutiva respiratória do cão braquicefálico 
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(SORB), descrita como um conjunto de anomalias das vias aéreas superiores, 

que tem como principal alteração o prolongamento e espessamento do palato 

mole. Da mesma maneira, a determinação da morfologia e morfometria das 

estruturas que compõem a faringe pode auxiliar o estabelecimento do 

diagnóstico e prognóstico desta síndrome.  

Esta dissertação está apresentada a forma de capítulos, na intenção de 

melhor organizar e especificar os objetivos propostos. Inclui uma revisão de 

literatura dos métodos de diagnóstico por imagem para a avaliação traqueal, 

uma análise crítica da avaliação radiográfica da traqueia quanto aos métodos 

morfométricos previamente propostos e determinação da morfologia traqueal do 

cão buldogue inglês pelo exame radiográfico, e dois estudos focados na 

avaliação por TC e radiografia computadorizada, sendo um da traqueia e outro 

da faringe.  

 

Os objetivos deste trabalho, descritos nos capítulos subsequentes foram: 

- Descrever as modalidades de diagnóstico por imagem para a avaliação 

traqueal, suas vantagens e limitações, e sugerir a modalidade mais indicada de 

acordo com a suspeita clínica (Capítulo 2).  

- Avaliar a sensibilidade e acurácia dos recursos de manipulação de imagem 

disponíveis nos softwares de pós-processamento, utilizando os filtros de 

imagem padrão, de imagem invertida e de realce de borda, a fim de determinar 

as vantagens da utilização destes recursos, e sugerir o filtro mais sensível para 

a avaliação do lúmen e trajeto traqueal em cães por meio do exame radiográfico 

(Capítulo 3). 

- Estudar os métodos de mensuração traqueal em relação às estruturas 

adjacentes no exame radiográfico em projeção lateral, e testar a correlação 

entre as mesmas e com as possíveis manifestações clínicas respiratórias 

(Capítulo 3).  

- Avaliar em cães da raça buldogue inglês por meio da TC, de modo 

quantitativo e qualitativo, a morfometria e morfologia traqueal, visando sugerir 

valores do diâmetro no plano laterolateral e ventrodorsal e da área transversal 

de seu lúmen, e correlacionar com possíveis manifestações clínicas (Capítulo 

4). 
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- Avaliar em cães da raça buldogue inglês por meio da TC, a morfometria da 

nasofaringe e do palato mole, visando sugerir valores do diâmetro laterolateral e 

ventrodorsal da nasofaringe, e espessura e comprimento do palato mole da 

amostra estudada, e correlacionar com possíveis manifestações clínicas 

(Capítulo 5). 

- Sugerir uma padronização de técnicas para a avaliação da traqueia e da 

faringe por meio do exame radiográfico digital e da TC em cães, com uso dos 

diversos recursos de manipulação de imagem disponíveis para ambos os 

exames (Capítulos 4 e 5). 

- Estudar as medidas obtidas pela TC e confrontá-las com as medidas 

obtidas no estudo radiográfico da traqueia e da faringe e determinar sua 

possível correlação (Capítulo 4 e 5). 

 

Defendem-se as seguintes hipóteses: 

- Que cada afecção traqueal em específico apresenta características que 

demandam uma modalidade de diagnóstico por imagem mais indicada, 

considerando suas vantagens e limitações (Capítulo 2). 

 - Que seja possível melhorar a precisão diagnóstica, com o uso dos 

recursos da digitalização da imagem do exame radiográfico para a avaliação 

dos limites e mensurações do diâmetro traqueal (Capítulo 3 e 4). 

- Que cães da raça buldogue inglês apresentem o diâmetro traqueal 

reduzido em comparação à outras raças, utilizando-se para a análise os 

parâmetros da relação do diâmetro traqueal com as demais raças, sem interferir 

nas manifestações clínicas respiratórias (Capítulo 3).  

- Que cães da raça buldogue inglês apresentem variações de diâmetro e da 

área transversal de seu lúmen de acordo com a topografia de seu trajeto, 

independente do método de mensuração utilizado para tal avaliação no exame 

radiográfico ou tomográfico (Capítulo 4).  

- Que os cães da raça buldogue inglês apresentem aumento das dimensões 

do palato em seu comprimento e espessura, e que estas variações estejam 

correlacionadas com as manifestações clínicas respiratórias (Capítulo 5). 
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2 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA AVALIAÇÃO 
TRAQUEAL EM PEQUENOS ANIMAIS1 

 

 

RESUMO 
 

 

A traqueia desempenha papel fundamental na eficiência da respiração, e a 

avaliação da sua morfologia e morfometria é de suma importância, visto que a 

maioria das afecções traqueais pode alterar seu formato e complacência, e esta 

alteração compromete a resposta às mudanças do fluxo de ar, e, portanto, a 

própria sobrevivência do animal. As principais afecções traqueais reportadas 

causam lesão obstrutiva da condução de ar, sejam por colapso, hipoplasia, 

corpos estranhos, neoplasias ou estenose, além de casos de lesões 

traumáticas que levam à ruptura. O exame radiográfico, fluoroscopia, 

tomografia computadorizada são as modalidades mais utilizadas para a 

avaliação traqueal, além da traqueobroncoscopia e ultrassonografia. Esta 

revisão de literatura tem como objetivo revisar a morfologia e morfometria 

traqueal em cães e gatos, assim como detalhar os variados métodos de 

diagnóstico por imagem para elucidação diagnóstica das afecções traqueais e 

sugerir as modalidades mais indicadas para o diagnóstico conclusivo de cada 

uma delas. A escolha do método deve considerar quais as principais suspeitas 

diagnósticas, as condições clínicas do paciente e as limitações e disponibilidade 

de cada método. 

 

 

Palavras-chave: Traqueia. Diagnóstico por imagem. Cão. Gato.  

 
 
 
 
 
 
 
1SOUTO, C. K. et al. Texto originalmente publicado como artigo científico no períodico Revista 
Acadêmica: Ciências Agrárias e Ambientais, Curitiba, v. 113, p. 113-125, 2015 (Apêndice A) 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os avanços tecnológicos da área de diagnóstico por imagem na 

medicina veterinária estão em rápida evolução, de modo que a radiologia digital 

e a tomografia computadorizada estão sendo introduzidas na rotina de 

atendimento de grandes centros e de hospitais-escola. Assim, a necessidade 

de maior precisão diagnóstica é maior e em menor tempo, exigindo, em 

consequência, um bom conhecimento das vantagens e limitações de cada 

método para a avaliação de cada afecção suspeitada. Esta revisão tem como 

objetivo determinar os métodos de avaliação do trajeto traqueal, assim como 

determinar qual o melhor método para o diagnóstico das diferentes afecções 

traqueais.  

 

 
2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dentre as várias modalidades de diagnóstico por imagem para a 

avaliação da traqueia em cães e gatos, a escolha do método deve considerar 

quais as principais suspeitas diagnósticas, as condições clínicas do paciente e 

as limitações e disponibilidade de cada método.  

 Com o avanço da tecnologia e o maior acesso a modalidades especiais, 

como a tomografia computadorizada, os padrões de morfologia e morfometria 

da traqueia saudável e doente devem ser detalhadamente conhecidos, a fim de 

oferecer embasamento para a adequada interpretação das imagens obtidas.   
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3 AVALIAÇÃO MORFOMÉTRICA E MORFOLÓGICA DA TRAQUEIA 
POR MEIO DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM CÃES BULDOGUE 
INGLÊS – PARTE 1: AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA 

 

 

RESUMO 
 

 

O buldogue inglês é o principal representante da hipoplasia traqueal em cães, 

entretanto, ainda é contraditório se esta afecção é causa primária de síndrome 

obstrutiva respiratória do cão braquicefálico (SORB), ou uma afecção 

concomitante à SORB. O diagnóstico da hipoplasia traqueal por meio do exame 

radiográfico é descrito pelo uso de métodos morfométricos da relação do 

diâmetro traqueal com as estruturas adjacente na radiografia em projeção 

lateral, entretanto, os estudos ainda são questionados quanto à sua precisão. 

Com o advento da digitalização, aperfeiçoou-se o diagnóstico radiográfico na 

medicina, e crescentemente na medicina veterinária, mas ainda não existem 

estudos das vantagens desses recursos na avaliação traqueal em cães. A 

presente pesquisa tem como objetivo analisar os métodos morfométricos de 

avaliação traqueal e sugerir o mais exequível para a raça buldogue inglês, 

correlacionar os parâmetros obtidos com as manifestações clínicas 

apresentadas na população estudada, e sugerir um protocolo de escolha de 

filtros para a avaliação radiográfica da traqueia em cães. Selecionaram-se cães 

da raça buldogue inglês, que foram submetidos à avaliação clínico-cardiológica, 

exame físico, exames laboratoriais, pesados e avaliados quanto ao escore 

corporal, e graduados quanto às manifestações clínicas respiratórias por meio 

de respostas dos responsáveis à dois questionários pré-estabelecidos. 

Realizou-se exame radiográfico da região cervical e torácica, e avaliaram-se as 

imagens em três filtros de pós-processamento, quanto a morfologia e 

morfometria, conforme os métodos estabelecidos em literatura. Por meio de 

modelos de regressão para medidas repetidas estimados por mínimos 

quadrados generalizados, testou-se se os cortes e filtros foram diferentes entre 

si, e por meio do coeficiente de correlação de Spearman, testou-se a correlação 

entre os achados morfométricos com as manifestações clínicas da SORB. 
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Incluíram-se 37 cães, machos e fêmeas, contemplando dois grupos, 

classificados como SORB grau I e grau II. Não se observou diferença estatística 

(p=0,502 a p=1,0) entre as mensurações obtidas nos três filtros de pós-

processamento. Notou-se maior sobreposição de tecidos moles na topografia 

da entrada torácica, dificultando a avaliação morfométrica nesta topografia. A 

população avaliada tendeu a obesidade, especialmente entre as fêmeas. 

Apesar de não apresentar diferença estatística, notou-se subjetivamente maior 

facilidade de delimitação das estruturas nos filtros de imagem invertida e de 

realce de borda, assim como notou-se que o ajuste do brilho e contraste no 

pós-processamento contribuíram para a melhor delimitação da parede traqueal. 

A média da relação DT:ET na população estudada foi maior que a descrita 

como referência, enquanto a relação MT:EC e MT:DE não apresentaram 

diferença estatística com os parâmetros descritos na literatura. Notaram-se 

dificuldades em cada método utilizado, porém, o que determina a relação 

DT:ET apresentou-se mais exequível neste estudo. Não se evidenciou 

correlação significativa entre os parâmetros avaliados com as manifestações 

clínicas respiratórias, podendo as mesmas estarem associadas às anomalias 

anatômicas da SORB. Sugere-se que o método DT:ET seja o mais aplicável 

para a avaliação radiográfica da hipoplasia traqueal, e o uso dos recursos de 

digitalização facilite na avaliação morfológica e morfométrica da traqueia.   

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O buldogue inglês é classificado como uma raça braquicefálica (KOCH et 

al., 2003), de conformação torácica larga, apresentando a largura torácica, em 

média, correspondente ao dobro da profundidade torácica (BASILE, 2008). A 

tendência à obesidade os predispõem a inúmeras disfunções fisiológicas, como 

transtornos cardiovasculares, osteoartrites e disfunções respiratórias (BASILE, 

2008), além de desencadear desordens respiratórias ou agravar problemas 

respiratórios pré-existentes, promovendo alterações dinâmicas das vias aéreas 

(BACH et al., 2007). São os principais representantes da hipoplasia traqueal 

(FARROW, 2005; HAYWARD; SCHWARZ; WEISSE, 2008; REEDS; EVANS, 
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2009; CLARKE; HOLT; KING, 2011; MEOLA, 2013; INGMAN; NÄSLUND; 

HANSSON, 2014), ainda que considerando menor diâmetro traqueal como uma 

variação racial fisiológica para os mesmos (SURA; DURANT, 2012; 

ALEXANDER, 2013). 

Há um conflito de informações quanto a hipoplasia traqueal ser 

considerada causa primária da síndrome obstrutiva respiratória do cão 

braquicefálico (SORB) (HAYWARD; SCHWARZ; WEISSE, 2008; CLARKE; 

HOLT; KING, 2011; MEOLA, 2013; INGMAN; NÄSLUND; HANSSON, 2014), ou 

uma afecção concomitante e agravante de suas manifestações clínicas (KOCH 

et al., 2003; LECOINDRE; RICHARD, 2004; PACKER; TIVERS, 2015). Estudos 

descreveram um cálculo para estimar o diâmetro do lúmen traqueal pelo peso 

corpóreo em mamíferos, e este diâmetro estimado é então relacionado com o 

diâmetro do lúmen traqueal determinado pelo exame radiográfico (COYNE; 

FINGLAND, 1992; CARSTENS et al., 2009), porém esta relação apresenta 

valores da normalidade específicos para grupos raciais distintos (HAYWARD; 

SCHWARZ; WEISSE, 2008).  

Desde a década de 70, existem estudos propondo uma padronização de 

um método acessível e preciso de diagnóstico da hipoplasia de traqueia, por 

meio da relação do seu diâmetro ventrodorsal e estruturas adjacentes avaliadas 

pelo exame radiográfico em projeção lateral (SUTER et al., 1972; HARVEY; 

FINK, 1982; COYNE; FINGLAND, 1992) e estimado pelo peso corpóreo do 

animal (COYNE; FINGLAND, 1992), porém, até os dias de hoje todos os 

métodos ainda são estudados e questionados quanto a sua precisão (REEDS; 

EVANS, 2009; INGMAN, NÄSLUND; HANSSON, 2014; KAYE et al., 2015).   

Com a digitalização do exame radiográfico e o pós-processamento de 

imagens, é possível aperfeiçoar a visibilização e interpretação de acordo com 

cada aplicação desejada (SOUZA; CORREIA, 2007; JÄHNE, 2008; WIDMER, 

2008), e, são três os principais tipos de filtro utilizados: padrão, realce de 

bordas e imagem invertida (MCADAMS et al., 2006; WIDMER, 2008). Porém, 

os benefícios dos métodos específicos de pós-processamento radiográfico são 

pouco documentados na medicina veterinária (REESE et al., 2011; 

BURGUESE, 2012; BARONI; MARTÍN; FONSECA PINTO, 2016) e não 

verificados quanto ao estudo da traqueia. 
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O presente estudo tem como objetivo analisar os métodos descritos de 

avaliação morfométrica da traqueia por meio do exame radiográfico e sugerir 

qual o método mais exequível para a raça buldogue inglês, além de comparar 

os resultados obtidos com os descritos em literatura. Ainda, pretende-se 

correlacionar tais parâmetros com as manifestações clínicas apresentadas 

pelos cães estudados. Com o uso dos recursos da digitalização do exame 

radiográfico, objetiva-se sugerir o filtro de imagem mais adequado para a 

avaliação traqueal do buldogue inglês. 

Hipotetiza-se que o método de avaliação morfométrica da traqueia por 

meio do exame radiográfico que relaciona o diâmetro traqueal na topografia da 

entrada torácica e o diâmetro da entrada torácica seja o mais aplicável em 

cães, e que os resultados obtidos neste estudo se assemelhem aos descritos 

na literatura. Hipotetiza-se que a morfometria traqueal influencie na gravidade 

das manifestações clínicas respiratórias no cão buldogue inglês. Espera-se que 

a utilização dos filtros de imagem aperfeiçoe a avaliação morfológica e 

morfométrica da traqueia.  

 

 

3.5  CONCLUSÃO 

 

 

Por meio do estudo radiográfico morfométrico, sugere-se que a 

determinação da relação DT:ET seja o método mais adequado para a avaliação 

da hipoplasia traqueal e exclusão da mesma como possível causa de 

manifestações clínicas respiratórias e que o uso dos recursos de pós-

processamento de imagem facilite a avaliação da morfologia e morfometria 

traqueal.  
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4 AVALIAÇÃO MORFOMÉTRICA E MORFOLÓGICA DA TRAQUEIA POR 
MEIO DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM CÃES BULDOGUE INGLÊS – 
PARTE 2: AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA E POR TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 

 
 
RESUMO 
 

 

O exame radiográfico tem sido a modalidade de eleição para a avaliaçãoda 

traqueia com vistas de diagnóstico de hipoplasia traqueal, entretanto, com a 

facilidade de aceso à tomografia computadorizada (TC), e a melhor resolução 

espacial, a padronização da avaliação por TC se tornou essencial. O presente 

estudo tem como objetivo sugerir um protocolo de avaliação traqueal por TC, 

comparar os achados nesta modalidade com os achados radiográficos, sugerir 

parâmetros da normalidade de cães da raça buldogue inglês e correlacionar tais 

parâmetros com as manifestações clínicas da síndrome obstrutiva respiratória 

do cão braquicefálico. Esta pesquisa foi realizada em complementação a estudo 

anterior (parte 1), utilizando o mesmo grupo amostral e mesmas imagens 

radiográficas. Realizou-se exame radiográfico da região cervical e do tórax e se 

avaliaram as imagens em diferentes filtros. Realizou-se exame de tomografia 

computadorizada (TC) da mesma região e avaliaram-se as imagens em 

diferentes filtros. As imagens por TC foram reconstruídas nos planos de corte 

sagital e dorsal e em 3D para a avaliação morfológica e morfométrica, 

utilizando-se dois protocolos de pontos de referência quanto aos segmentos 

avaliados. Determinou-se o diâmetro ventrodorsal e laterolateral, e a área 

transversal em cada ponto nas imagens por TC e radiográficas. Incluíram-se 31 

cães, classificados com SORB grau I e II. Na TC, notou-se maior facilidade de 

definição das paredes da traqueia com o uso do filtro ósseo. As variações 

morfológicas incluíram invaginação da membrana dorsal, presença de 

membrana redundante, secreção intraluminal e sobreposição de extremidades 

da parede traqueal. Os formatos ao corte transversal encontrados foram oval, 

triangular e circular. Não se observou diferença estatística entre os filtros no 

exame radiográfico (p=0,053 a p=1,0) e em apenas 3,9% quando considerados 
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os filtros e 1,63 quando considerados os planos de corte nas imagens por TC. 

Comprovou-se diferença estatística entre as modalidades (p<0,001), com a 

média das mensurações obtidas pelo exame radiográfico maiores do que as 

obtidas pela TC. Denotou-se o menor diâmetro traqueal na topografia do 

segmento cervicotorácico. Subjetivamente, notou-se maior facilidade de 

delimitação das paredes traqueias nos filtros de imagem invertida e de realce 

de borda no exame radiográfico e no filtro ósseo na TC. O lúmen traqueal 

apresentou-se circular em 87,10% dos casos. As variações morfológicas não 

apresentaram correlação com manifestações clinicas. O diâmetro traqueal na 

amostra estudada apresentou-se menor que o descrito em literatura, porém, 

não foi correlacionado com manifestações clínicas. A diferença das 

mensurações entre as modalidades de imagem pode estar relacionada a 

aquisição em condições distintas. A avaliação traqueal por TC deveria ser 

realizada com imagens em plano de corte transversal, visto que se agrega a 

avaliação morfológica à morfométrica neste plano, e filtro ósseo, devendo-se 

considerar as variações morfológicas fisiológicas. Comprovou-se a 

concordância e correlação positiva entre os exames radiográfico e por TC para 

a avaliação morfométrica.  

 

 

Palavras-chave: Traqueia. Cão. Radiologia. Tomografia computadorizada.  
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A traqueia corresponde à maior porcentagem da extensão das vias 

aéreas (DABANOGLU; ÖCAL; KARA, 2001), de modo que suas dimensões e 

morfologia são fundamentais para a eficiência da respiração. A determinação 

do seu diâmetro é imprescindível para o diagnóstico de hipoplasia traqueal, 

para a escolha do tamanho de stent traqueal e da sonda endotraqueal. Assim, 

torna-se importante o conhecimento de que cães da raça buldogue inglês 

apresentam o diâmetro traqueal reduzido em comparação com as demais 

raças, além de maior predisposição à hipoplasia traqueal (HARVEY; FINK, 

1982; MAWBY et al., 2006; CLARKE; HOLT; KING, 2011; PAKER; TIVERS, 

2015). 

O exame radiográfico é a modalidade de imagem mais utilizada na 

medicina veterinária para avaliação torácica (FONSECA PINTO, 2003; 

BERRY; GRAHAM; THRALL, 2010; DIAS, 2012) e avaliação do diâmetro e 

área do lúmen traqueal (WILLIAMS et al., 2016). A implantação do método 

digital promoveu o aperfeiçoamento da interpretação das imagens (MCADAMS 

et al., 2006; STELT, 2008; REESE et al., 2011; KIRCHNER et al., 2013). 

Entretanto, a aplicação dos recursos da digitalização para a medicina 

veterinária (BURGUESE, 2012; BARONI, 2016) ainda vem de informações 

extrapoladas da medicina (REESE et al., 2011) e não estudados 

especificamente na avaliação da traqueia. 

Na atualidade, a tomografia computadorizada (TC) tornou-se um 

componente importante no diagnóstico por imagem na medicina veterinária 

(MARTINEZ, 2008), e a recente proliferação de aparelhos multi-detectores 

aperfeiçoou a obtenção e interpretação de imagens multiplanares 

(DALRYMPLE et al., 2005; FLOHR; OHNESORGE, 2007; BOISELLE et al., 

2009; ULZHEIMER; FLOHR, 2009; DIAS, 2012). Contudo, os estudos desta 

modalidade voltados para a avaliação traqueal em cães estão sendo mais 

explorados somente nos últimos anos (KARA et al., 2004; LEONARD et al., 

2009; BYLICKI; JOHNSON; POLLARD, 2015; KAYE et al., 2015; 

MONTGOMERY et al., 2015; WILLIAMS et al., 2016). O uso de imagens 

multiplanares 2D e reconstruções 3D permite o maior detalhamento anatômico 
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de estruturas complexas das vias aéreas (BOISELLE et al., 2009), e, apesar 

da endoscopia convencional permanecer como a modalidade padrão-ouro 

para identificação e caracterização de lesões em vias aéreas (HERRERA et 

al., 2007; MORSHED et al., 2011; DEBNATH et al., 2013; KAYE et al., 2015), o 

exame virtual por meio das reconstruções 3D apresenta vantagens como ser 

menos invasivo e permitir avaliar as estenoses mais graves, com avaliação da 

passagem aérea mesmo pós-estenótica (HEYER et al., 2007; MORSHED et 

al., 2011; DEBNATH et al., 2013).  

A hipoplasia traqueal é caracterizada na endoscopia pela sobreposição 

de extremidades dos anéis traqueais, diâmetro luminal reduzido e irregular, 

edema de mucosa e secreção intraluminal (MCKIERNAM, 2005). Um estudo 

recente sugeriu uma graduação da hipoplasia traqueal em cães por meio da 

endoscopia, baseada nestes critérios (KAYE et al., 2015).  Entretanto, no 

mesmo estudo, não se caracterizou correlação entre os achados 

traqueoscópicos com os obtidos por radiografia ou TC, por tais critérios serem 

diferentes aos utilizados na TC e radiografia.  O diagnóstico definitivo da 

hipoplasia traqueal é baseado na avaliação morfométrica traqueal por meio do 

exame radiográfico (SUTER et al., 1972; HARVEY; FINK, 1982; COYNE; 

FINGLAND, 1992). 

O presente estudo teve como objetivo sugerir um protocolo de avaliação 

da morfologia e morfometria da traqueia em cães buldogue inglês e comparar 

os dados obtidos pela TC com os obtidos pelo exame radiográfico, explorando 

os recursos da digitalização radiográfica. Ainda, pretendeu-se sugerir os 

valores do diâmetro luminal da traqueia em cães buldogue inglês pela TC e 

comparar com os já descritos, além de comparar os achados da morfologia e 

morfometria traqueal com as manifestações clínicas da SORB.  

Hipotetiza-se que a TC apresente vantagens em relação ao exame 

radiográfico na avaliação traqueal quanto à morfometria e especialmente na 

morfologia, mesmo que os recursos da digitalização radiográfica promovam o 

aperfeiçoamento da modalidade. Espera-se que o diâmetro luminal da traqueia 

em cães buldogue inglês seja menor em comparação com as demais raças 

descritas, e que o menor diâmetro luminal da traqueia possa estar 

correlacionado com as manifestações clínicas da SORB.  
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4.5 CONCLUSÃO 

 

 

A população de buldogue inglês estudada apresentou diâmetro traqueal 

reduzido em comparação com outros estudos de raças distintas, assim como 

com outro estudo com buldogue inglês, entretanto, não se observou correlação 

deste parâmetro com as manifestações clínicas da SORB. A amostra estudada 

apresentou correlação entre as mensurações adquiridas por meio do exame 

radiográfico e por TC, tendo inúmeros fatores que contribuem para a variação 

do diâmetro traqueal no mesmo segmento. O estudo por meio da TC é 

fundamental para a avaliação morfológica e morfométrica da traqueia em cães, 

sendo capaz de detectar variações anatômicas indistinguíveis pelo exame 

radiográfico. A avaliação traqueal por TC pode ser fundamentada pelas 

imagens em plano de corte transversal ao eixo da traqueia, sendo melhor 

definida pelo filtro de parênquima pulmonar, e deve levar em consideração as 

variações anatômicas fisiológicas da traqueia.  
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5 AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA POR MEIO DA 
RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FARINGE DE 
CÃES DA RAÇA BULDOGUE INGLÊS 

 
 

RESUMO 
 

 

O cão buldogue inglês é classificado como uma raça braquicefálica, e é 

representante da síndrome obstrutiva respiratória do cão braquicefálico 

(SORB), afecção relacionada com anomalias anatômicas principalmente nas 

narinas, faringe e laringe, sendo a anomalia mais encontrada relacionada com o 

prolongamento e espessamento do palato. O diagnóstico da SORB é feito por 

meio do histórico clínico associado a perguntas específicas da rotina de 

atividades do cão e ao exame físico, e complementado pelas modalidades de 

diagnóstico por imagem, como o exame radiográfico e por tomografia 

computadorizada (TC), assim como a endoscopia. O presente estudo teve 

como objetivo sugerir um protocolo de avaliação por TC da faringe de cães 

buldogue inglês, correlacionar os achados da TC com os do exame 

radiográfico, assim como correlacionar os achados de ambas as modalidades 

com as manifestações clínicas da SORB. Este estudo incluiu o mesmo grupo 

amostral de duas pesquisas anteriores que se dedicaram à avaliação traqueal, 

sendo cães da raça buldogue inglês com classificação de SORB grau I e II. 

Realizou-se TC e exame radiográfico da região cervical, com as imagens 

radiográficas foram avaliadas em três filtros de pós-processamento e as de TC 

em dois filtros de reconstrução e nas imagens de reconstrução multiplanar. 

Considerou-se a morfometria da nasofaringe (diâmetro ventrodorsal e 

laterolateral e área transversal) e do palato mole (espessura e comprimento e 

sobreposição com a epiglote pelo exame radiográfico) em ambas as 

modalidades, associado ao estudo comparativo entre as mesmas. Ao exame 

radiográfico, notou-se presença de coluna de ar na naso e orofaringe na maioria 

dos animais, assim como o prolongamento do palato mole. Notou-se 

espessamento de palato mole em todos os cães estudados. Não se observou 

diferença estatística entre os filtros de imagem radiográfica, nem entre os filtros 
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de imagem e planos de corte na TC. Ao estudo comparativo entre as médias 

das medidas obtidas pela TC e pelo exame radiográfico, notou-se diferença 

estatística significativa (p<0,001) com ausência de correlação entre as 

modalidades (índices de concordância próximos de zero). Não se observou 

correlação significativa entre a avaliação morfométrica e as manifestações 

clínicas da SORB. Todos os cães da amostra apresentaram ao menos uma 

manifestação clínica da SORB, porém, deve-se considerar a possibilidade de 

ter-se subestimado graduação da mesma devido a dependência das respostas 

às perguntas feitas pelos responsáveis. A não correlação entre as modalidades 

de imagem para a avaliação morfométrica pode estar relacionada com o 

posicionamento radiográfico, realizado incluindo todo o segmento cervical, o 

que não permitiu que a faringe fosse posicionada no centro da colimação. Pelo 

exame radiográfico, notou-se correlação positiva entre o prolongamento do 

palato mole com a sobreposição do mesmo na epiglote, sugerindo este último 

como indicativo de prolongamento de palato. A não correlação entre a avaliação 

morfométrica e as manifestações clínicas da SORB pode estar relacionada ao 

baixo número de animais com grau II, assim como deve-se considerar a 

classificação subestimada de alguns cães, dificultando a diferenciação entre os 

grupos. A avaliação da faringe pela TC pode ser realizada nos diferentes filtros 

e planos de corte. Não se confirmou correlação da avaliação morfométrica da 

faringe com as manifestações clínicas da SORB, apesar de todos os cães 

apresentarem alterações morfológicas, especialmente do palato mole.   

 

 

Palavras-chave:  Buldogue inglês. Faringe. Palato mole. Radiologia. 

Tomografia computadorizada.  
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O buldogue inglês é classificado como uma raça braquicefálica de 

acordo com sua conformação anatômica craniana (KOCH et al., 2003). O 

termo braquicefálico se refere à condrodisplasia local, resultando em anquilose 

precoce na cartilagem da base craniana e encurtamento do plano longitudinal 

dos ossos do crânio (KOCH et al., 2003; LODATO; HEDLUN, 2012; MEOLA, 

2013). Este encurtamento ocorre somente nos ossos, portanto, os tecidos 

moles correspondentes apresentam-se desproporcionalmente longos no plano 

longitudinal (HEIDENREICH et al., 2015), e este prolongamento de tecidos 

moles promove a redução das dimensões da faringe (PICHETTO et al., 2011).  

Cães da raça buldogue inglês apresentam diversas afecções 

específicas devido à esta conformação (WYDOOGHE et al., 2013), e em geral 

tendem a apresentar um conjunto de afecções respiratórias denominadas 

como síndrome da via aérea braquicefálica (KOCH et al., 2003) ou síndrome 

obstrutiva respiratória do cão braquicefálico (SORB) (PACKER; TIVERS, 

2015). Esta síndrome é relacionada principalmente a anomalias do nariz, 

faringe e laringe, causada por extremo encurtamento dos ossos faciais 

(OECHTERING et al., 2007), e tem o prolongamento e espessamento do 

palato mole como anomalia anatômica mais diagnosticada (GRAND; 

BUREAU, 2011; HEIDENREICH et al., 2015; PACKER; TIVERS, 2015). Desse 

modo, a determinação das dimensões da faringe é muito importante, 

especialmente as da nasofaringe, pois determinam se a predominância da via 

respiratória será nasal ou oral (JAMILIAN et al., 2014).  

A SORB é caracterizada por manifestações clínicas de dispneia, 

intolerância ao exercício, aumento do ruído respiratório e, em casos mais 

graves, síncope (GRAND; BUREAU, 2011; PICHETTO et al., 2011; LODATO; 

HEDLUN, 2012), sendo capaz de afetar cães acordados e durante o sono 

(PACKER; TIVERS, 2015). O dianóstico envolve o histórico clínico e respostas 

às perguntas específicas pelos responsáveis quanto às manifestações clínicas 

durante diferentes atividades, que podem estar presentes ou não durante o 

exame físico (PECKER; HENDRICKS; BURN, 2012; ROEDLER; POHL; 

OECHTERING, 2013; PACKER; TIVERS, 2015). Várias modalidades de 
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diagnóstico por imagem podem ser utilizados para avaliar a anatomia e 

variação dinâmica, incluindo a endoscopia (LODATO; HEDLUN, 2012), 

radiografia, e tomografia computadorizada (TC) (HEIDENREICH et al., 2015).  

A evolução de todas as modalidades de diagnóstico por imagem têm 

colaborado para a emergência de pesquisas detalhadas sobre SORB em cães. 

O exame radiográfico, associado ao desenvolvimento tecnológico da eletrônica 

e computação têm resultado na agilidade e qualidade da avaliação das 

imagens digitais (MCADAMS et al., 2006; UFFMANN; SCHAEFER-PROKOP, 

2009). Recentemente, um estudo comparou a avaliação morfométrica da 

faringe e palato mole entre pugs e buldogues franceses por meio da TC 

(HEIDENREICH et al., 2015).  

A presente pesquisa teve como objetivo sugerir um protocolo de 

avaliação da faringe em cães por meio da TC, e comparar com os dados 

obtidos pela TC com os obtidos pelo exame radiográfico, utilizando os recursos 

da digitalização. Ainda, investigar a correlação da morfometria da faringe com 

as manifestações clínicas da SORB em grau discreto e moderado.  

Hipotetiza-se sugerir a TC como modalidade de eleição para a avaliação 

morfométrica da faringe em cães, e determinar uma correlação dos valores de 

mensuração obtidos pela TC com os obtidos pelo exame radiográfico. Espera-

se correlacionar as dimensões reduzidas da faringe, assim como as dimensões 

aumentadas do palato mole, com a piora das manifestações clínicas da SORB.  

 

 

5.5 CONCLUSÃO 

 

 

 A avaliação da faringe por meio da TC pode ser realizada nos filtros de 

avaliação de partes moles ou de parênquima pulmonar, nos diferentes planos 

de corte. Não foi possível correlacionar os dados da TC com os radiográficos 

realizados incluindo toda a região cervical, colocando em questão este 

posicionamento radiográfico para a avaliação morfométrica da faringe em cães 

buldogue inglês. Não se observou correlação entre a morfometria da faringe 

com as manifestações clínicas da SORB, apesar de todos os cães estudados 

apresentarem alterações morfológicas, especialmente do palato mole.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A presente pesquisa possibilitou a dissertação de mestrado e elaboração 

de quatro artigos científicos cujas considerações finais estão finalizadas a 

seguir.  

O diagnóstico por imagem na medicina veterinária tem apresentando 

grande evolução nos últimos anos, com o advento da radiologia digital e das 

modalidades avançadas, portanto, torna-se fundamental o conhecimento de 

parâmetros da normalidade das diferentes espécies, raças e os limites 

quantitativos que podem caracterizar afecções específicas. A hipoplasia 

traqueal é mais comumente encontrada em cães da raça buldogue inglês, com 

o diagnóstico determinado por meio da avaliação morfométrica da traqueia no 

exame radiográfico em projeção lateral, tendo a endoscopia e, mais 

recentemente, a tomografia computadorizada, utilizada como complementação 

diagnóstica.  

Estudos recentes descrevem que o uso dos recursos da digitalização das 

imagens radiográficas tem demonstrado algumas vantagens na avaliação 

diagnóstica veterinária. Estes recursos não promoveram melhor precisão 

significativa nas mensurações utilizadas na avaliação morfométrica da traqueia 

e da faringe neste estudo, entretanto, pôde-se notar subjetivamente uma melhor 

definição dos limites das estruturas avaliadas. No estudo por meio da TC, a 

reconstrução de imagens em diferentes filtros já é consagrada, e, apesar de 

não ter sido demonstrada, de maneira geral, diferença estatística significativa 

nas mensurações da avaliação morfométrica traqueal nesta pesquisa, notou-se 

uma maior facilidade de delimitação das estruturas com o filtro ósseo.  

Dentre os métodos de avaliação do diâmetro traqueal em comparação às 

estruturas adjacentes na radiografia em projeção lateral do tórax, definiu-se 

uma baixa concordância entre os mesmos, especialmente dos métodos DT:ET 

e MT;EC em relação ao MT:DE, e a ausência de um padrão ouro dificultou a 

qualificação de cada método. Entretanto, o método que determina a relação 

DT:ET foi o considerado mais exequível para os cães buldogue inglês no 

estudo, por sua praticidade, menor possibilidade de erros de mensuração, além 

de ser o mais consagrado nas pesquisas sobre o tema.  
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Os três métodos sofrem influência da conformação corporal do cão 

avaliado, e considerando a tendência à obesidade do buldogue inglês, deve-se 

considerar o escore corporal e a estrutura anatômica do paciente no momento 

da avaliação. Ainda, constatou-se que a determinação da espessura do terço 

proximal da terceira costela pelo arco costal direito ou esquerdo é indiferente 

para a determinação da relação MT:EC. 

Os cães estudados apresentaram a média da relação DT:ET superior ao 

determinado em literatura, resultado também encontrado em outro estudo 

recente. Desse modo, deve-se considerar também os critérios de normalidade 

para a raça por este parâmetro, podendo-se sugerir que a população amostral 

apresenta outro limite de normalidade, ou ainda, deve-se instigar a necessidade 

de revisar os limites estabelecidos em estudos anteriores.  

Os cães da raça buldogue inglês apresentaram diâmetro ventrodorsal 

interno menor em comparação com as demais raças descritas. A traqueia do 

buldogue inglês apresentou-se predominantemente circular, com algumas 

variações do formato para oval ou triangular, e com variação do tamanho 

luminal ao longo de sua extensão. Os diâmetros ventrodorsal e laterolateral, e a 

área transversal, apresentaram-se maiores no segmento cervical, com redução 

progressiva até o segmento cervicotorácico, onde apresentou menores 

dimensões, seguido de aumento progressivo no segmento torácico, até quase 

as mesmas dimensões do segmento cervical.  

As mensurações obtidas pela TC apresentaram-se menores, em média, 

do que as obtidas pelo estudo radiográfico, em contraste com o achado em 

estudos anteriores. Acredita-se que este achado tenha ocorrido pelo efeito de 

magnificação da distância foco-filme, pela variação da pressão intraluminal e 

imagens obtidas em diferentes fases respiratórias, o que indica a possibilidade 

de estudos futuros para o aperfeiçoamento da correlação entre as modalidades 

de imagem.  

Os achados da avaliação da faringe e palato mole confirmaram a 

tendência do buldogue inglês a alterações morfológicas do palato, o que pode 

estar associado ao estreitamente do diâmetro da nasofaringe. Entretanto, não 

foi possível comprovar estatisticamente uma correlação entre esses parâmetros 

com as manifestações clínicas da síndrome obstrutiva respiratória do cão 

braquicefálico. Os dados adquiridos por meio da TC e por meio do exame 
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radiográfico apresentaram discrepância entre as modalidades de imagem, não 

sendo possível a correlação entre os mesmos. Considerando a TC o padrão 

ouro, deve-se considerar qual o potencial diagnóstico do exame radiográfico na 

metodologia utilizada como recurso na avaliação morfométrica da faringe em 

cães buldogue inglês.  

O estudo apresentou algumas limitações, especialmente na análise 

comparativa entre o exame radiográfico e por TC. Adquiriram-se as imagens em 

cada modalidade em condições distintas, o que pode promover variações no 

formato e posicionamento das estruturas avaliadas, modificando o diâmetro 

mensurado. Entretanto, assumiu-se tal metodologia na intenção de simular o 

protocolo de exames, radiográfico e por TC, realizados na rotina clínica, 

permitindo assim um estudo comparativo nas condições reais as quais os 

pacientes serão submetidos às modalidades de diagnóstico por imagem. 

Sugere-se, no entanto, estudos futuros que mantenham as mesmas condições 

de pressão intraluminal e fase respiratória para ambos os estudos.  

A graduação da síndrome obstrutiva respiratória do cão braquicefálico é 

dependente da conscientização do responsável quanto às manifestações 

clínicas respiratórias, o que muitas vezes pode ser subestimada. Desse modo, 

a classificação de cães em um grau abaixo do real pode homogeneizar os 

grupos de diferentes graus, prejudicando o estudo comparativo. Como o 

número de cães em cada grupo no estudo apresentou-se baixo, especialmente 

o daqueles classificados em grau II, esta margem de erro torna-se mais 

influente nos resultados. Apesar de não ter sido determinada uma correlação 

estatisticamente significativa dos parâmetros avaliados no estudo da faringe 

com a graduação da SORB, acredita-se que o diâmetro reduzido da 

nasofaringe, associado ao espessamento do palato mole, esteja correlacionado 

com as manifestações clínicas. Assim, sugere-se estudos com um número 

maior de cães em cada grupo, e incluindo cães com a SORB em grau III, para 

determinar a correlação dos parâmetros estudados com esta graduação.  
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ANEXO A – Graduação do escore corporal em cães proposta por Laflamme (1997). 
Condição Grau Características 

Subalimentado 

 

1 

Costelas, vértebras lombares, ossos pélvicos e saliências ósseas visíveis à distância 
Não há gordura corporal 
Perda evidente de massa muscular 

 
 

2 

Costelas, vértebras e ossos pélvicos facilmente visíveis 
Não há gordura palpável 
Algumas saliências podem estar visíveis 
Perda mínima de massa muscular 

 
 

3 

Costelas facilmente palpáveis podem estar visíveis sem gordura palpável 
Visível o topo das vértebras lombares 
Ossos pélvicos começam a ficar visíveis 
Cintura e reentrâncias abdominais evidentes 

 
Ideal 

 

4 

Costelas facilmente palpáveis com mínima cobertura de gordura 

Vista de cima, a cintura é facilmente observada 
Reentrância abdominal evidente 

 
5 

Costelas palpáveis sem excessiva cobertura de gordura 
Abdômen retraído quando visto de lado 

Sobrealimentado 

 

6 

Costelas palpáveis com leve excesso de cobertura 
Cintura é visível quando vista de cima, mas não é acentuada 
Reentrância abdominal aparente 

 
 
 

7 

Costelas palpáveis com dificuldade 
Pesada cobertura de gordura 
Depósito de gordura evidente sobre a área lombar e base da cauda 
Ausência de cintura ou apenas visível 
Reentrância abdominal pode estar presente 
Impossível palpar as costelas situadas sob cobertura muito densa ou palpável somente 

 
8 

Pesado depósito de gordura sobre área lombar e base da cauda 
Cintura inexistente 

Não há reentrância abdominal, podendo existir distensão abdominal evidente 

9 
Maciços depósitos de gordura sobre o tórax, espinha e base da cauda 
Depósitos de gordura no pescoço e membros 
Distensão abdominal evidente 

Fonte: Laflamme (1997) 
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ANEXO B – Classificação do estado físico prévio dos pacientes, segundo a ASA 
(American Society of Anesthesiologists). 

 
Fonte: American Society of Anesthesiologists.  
 
 

ASA Classificação do estado físico prévio dos pacientes, segundo a ASA 

I Sem alterações fisiológicas ou orgânicas, processo afeccioso responsável pela 
cirurgia não causa problemas sistêmicos 

II Alteração sistêmica leve ou moderada relacionada com a afecção cirúrgica ou 
enfermidade geral 

III Alteração sistêmica intensa relacionada com afecção cirúrgica ou enfermidade 
geral 

IV Distúrbios sistêmicos graves que coloca em risco a vida do paciente 

V Paciente moribundo que não é esperado que sobreviva sem a operação 

VI Paciente com morte cerebral declarada, cujos órgãos estão sendo removidos 
com propósito de doação 


