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RESUMO 
 

BARONI, C. O. Protocolos de angiotomografia computadorizada post mortem em cães. 
[Protocols of CT angiography post-mortem in dogs]. 2018. 106 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2018. 
 
A introdução de radiografias no auxílio à necropsia data de 1898. Atualmente, modalidades 
de imagem como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética post mortem estão 
sendo empregadas para complementar a necropsia. Os estudos em medicina veterinária sobre 
a tomografia e angiotomografia computadorizada post mortem estão no início, mas já 
mostraram o quanto são valiosos para o diagnóstico da causa de óbitos de cães e gatos. Esta 
tese teve por finalidade elaborar protocolos de angiotomografia computadorizada post mortem 
em cães, tendo sido dividida em duas partes. Na primeira, objetivou-se descrever a técnica por 
via inguinal e por via cervical para realização da ATCPM em cães conservados por 
congelamento. Na segunda, comparar dois diferentes diluentes da mistura com contraste 
iodado em dois grupos de cadáveres de cães com distintos tempos de óbito na realização de 
ATCPM. Para tanto foram realizadas ATCPM em um total de 4 cadáveres no primeiro estudo 
e 8, no segundo, sendo que no primeiro estudo os cadáveres foram congelados até duas horas 
do óbito e no segundo, a ATCPM foi feita após 2 horas do óbito em um grupo e entre 12h a 
16h no segundo grupo, um com diluente PEG e outro com diluente óleo. Os resultados 
obtidos permitiram concluir que as duas vias de acesso para a realização da ATCPM em 
cadáveres de cães conservados por congelamento são exequíveis. A via cervical demonstrou 
ser mais indicada para avalição da cabeça, ao passo que, para avaliação do abdômen, a via de 
acesso femoral seria de primeira escolha. E que a TCPM e ATCPM, em um tempo de óbito 
de até 16h, podem ser realizadas sem que haja comprometimento das condições 
técnicas para realização dos exames e com obtenção de imagens de qualidade para a 
interpretação. A mistura PEG e contraste iodado hidrossolúvel, no volume testado e em 
cadáveres com diferentes tempos de óbito, pôde ser utilizada na avaliação do sistema 
vascular de cadáveres de cães. 
 
 
 Palavras-chave: Necropsia. Tomografia Computadorizada. Angiografia. Cães.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 

BARONI, C. O. Protocols of CT angiography post-mortem in dogs. [Protocolos de 
angiotomografia computadorizada post mortem em cães]. 2018. 106 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2018. 
 
0TThe introduction of0T 0TX-rays0 T 0Tin the support of0T 0Tnecropsy0T was 0Tinitiated in0T 0T1898.0T 0TNowadays,0T 
0Timaging modalities0T, 0Tsuch as computed0T 0Ttomography0T 0Tand magnetic0T 0Tresonance0T 0Tpost0T 0Tmortem0T, 
0Tare being0T 0Tused0T 0Tto complement the0T 0Tnecropsy0T. 0TStudies0T 0Tin veterinary medicine0T 0Tabout virtual0T 
0Tnecropsy0 T 0Tare at the beginning, but have already shown0T 0Thow valuable0T they are 0Tfor diagnosing 
the0T 0Tcause of0T 0Tdeaths0T 0Tof dogs and cats0T.  0TThe aim of this thesis was to0T 0Tdevelop0T 0Tprotocols of 
post0T 0Tmortem computed0T 0Ttomography angiography0T in dogs and in order of that it was divided 
in two parts.0T In the first, the objective was to describe the inguinal versus cervical approach 
for the PMCTA in dogs preserved by freezing. In the second part, the aim was to compare 
two different diluents of the iodine contrast mixture in two groups of dogs differing in the 
time of death.   Thus, PMCTA was performed in a total of four thawed cadavers, in the first 
study, and in eight cadavers, with two or 12-16 hours after death, in the second one. The 
results allowed to the conclusion that both approaches, inguinal and cervical were achievable. 
The cervical approach showed to be more indicated for the head evaluation and the femoral 
approach was better for the evaluation of the abdominal organs. Additionally the PMCT and 
PMCTA in cadavers of up to 16 hours after death can be performed without any compromise 
of the technical conditions and with acquisition of good quality images for the adequate 
interpretation. The PEG and iodine water soluble contrast mixture, considering the tested 
volume in different times of death, could be used in the vascular system evaluation in dog 
cadavers.  
 
 
 
Key words: Necrospy.  Computed Tomography. Angiography.  Dogs. 
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CAPÍTULO 1  

 

1.1. ASPECTOS ÉTICOS 

 

 O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo (CEUA número: 

8936101015).  

 

1.2. APOIO CAPES 

 

 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.   
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CAPÍTULO 2  

TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POST MORTEM  

(TCPM E ATCPM): REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO GERAL  

 

 A partir do uso de modalidades de imagem, tais como tomografia e angiotomografia 

computadorizada, ressonância magnética, angiografia por ressonância magnética e 

fotogrametria post mortem, pesquisadores suíços criaram o termo: Virtopsy®, união das 

palavras autopsia e virtual, em português traduzido como virtopsia. Ao longo dessas últimas 

décadas, foram acrescentadas as técnicas minimamente invasivas, como a coleta percutânea 

de material post mortem por agulha fina ou fragmento.  

 Em medicina veterinária, a introdução da tomografia e angiotomografia post mortem 

foi descrita especialmente no auxílio ao diagnóstico de mortes por causas suspeitas, ou seja, 

em casos forenses.  

 Os estudos são recentes na medicina veterinária e por isso há um vasto campo a 

explorar. Nessa conjuntura, a revisão de literatura visa contribuir com a literatura brasileira 

sobre o tema dessas tecnologias no auxílio da autopsia convencional. 

 

2.2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.2.1. A introdução do Diagnóstico por Imagem post mortem no auxílio à autopsia  

 

 A autopsia virtual em medicina combina o uso da fotogrametria com modalidades de 

imagem, tais como a tomografia computadorizada (TCPM), angiotomografia 

computadorizada (ATCPM), ressonância magnética (RMPM), angiografia por ressonância 

magnética (ARMPM), ultrassonografia (USGPM) post mortem e técnicas minimamente 

invasivas de coleta de material, para se determinar a causa morte do paciente (THALI et al., 

2003; THALI.; DIRNHOFER et al., 2006; DIRNHOFER; VOCK, 2011; IBRAHIM et al., 

2012; FLACH et al., 2014; GRABHERR et al., 2017). A fotogrametria consiste na 

documentação externa do corpo por meio de fotografias em diferentes posições e utilização de 

programas computacionais para geração de imagens 3D que possibilitam reconstruir o objeto 

fotografado (BUCK et al., 2009; BUCK et al., 2009; IBRAHIM et al., 2012; GRABHERR et 
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al., 2017). A autopsia virtual pode ser empregada como triagem, complemento, ou em alguns 

casos até substituir as autopsias convencionais, sendo considerada uma nova subespecialidade  

do diagnóstico por imagem e que possui poucos protocolos estabelecidos  na medicina 

(THALI et al., 2003; THALI.; DIRNHOFER et al., 2006; DIRNHOFER; VOCK, 2011; 

FLACH et al., 2014). 

O uso do exame radiográfico no auxílio data de 1896, logo após a descoberta dos 

raios-X por Wilhelm Roentgen em 1895 e ainda continua sendo utilizada no mundo todo por 

patologistas (THALI; VINER; BROGDON, 2011; SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 

2010; GRABHERR et al., 2017). 

A ultrassonografia post mortem é uma ferramenta com limitações, por conta da 

formação de gás após o óbito que gera artefatos na imagem ultrassonográfica, não sendo 

recomendado seu uso em corpos em estágio de putrefação (THALI; VINER; BROGDON, 

2011). Outro fator limitante é a falta de treinamento dos patologistas para esta modalidade o 

que não ocorre por exemplo quando do uso de exame radiográfico (SIESWERDA-

HOOGENDOORN; RIJN, 2010). Todavia, o custo desse exame é baixo quando comparado à 

tomografia computadorizada e ressonância magnética e pode ser um método valioso  na 

orientação de coleta percutânea de material post mortem. (THALI; VINER; BROGDON, 

2011; SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 2010).  

A TCPM e ATCPM consiste em realizar o exame de tomografia computadorizada sem 

uso de contraste e depois com a utilização de um contraste injetado pelas vias arterial e 

venosa em cadáveres (GRABHERR et al., 2011; GRABHERR et al., 2017 ; PINTO et al., 

2017a; PINTO et al., 2017b). A tentativa de se usar técnicas contrastadas de imagem em 

cadáveres ou órgãos isolados para se investigar o sistema vascular datam do século XX 

(JACKOWSKI et al., 2005).   

A ressonância magnética post mortem (RMPM) é a modalidade de imagem de custo 

mais elevado e o protocolo é específico para uma região, não se realiza RMPM do corpo todo 

e assim como quando realizada na clínica, há necessidade de se averiguar a presença de metal 

no corpo antes da realização do exame (GRABHEER et al., 2017). É importante na avaliação 

de neonatos (SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 2010)  e em adultos, especialmente no 

que se refere a lesões em tecidos moles, como: hemorragias, hematomas subcutâneos, lesões 

cerebrais e pulmonares (CHRISTE et al., 2010; SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 

2010; ROSS et al., 2012).  

Nessa conjuntura, a autopsia virtual abre um novo campo de pesquisa que promove 

uma maior interação entre patologistas e radiologistas, por conta da introdução de modernas 
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modalidades de imagem, em especial a tomografia computadorizada e a angiotomografia post 

mortem. Essas técnicas tornaram essencial a presença de radiologistas treinados para 

interpretar as imagens adquiridas e contribuir para o estabelecimento da causa mortis 

(SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 2010).  

 

 
 2.2.2. Tomografia Computadorizada e Angiotomografia  Computadorizada post mortem 

 

A introdução da TCPM e ATCPM se intensificou em 2004 com o grupo  Virtopsy®, 

em Berna, pelo pesquisador Dr. Grabherr e sua equipe (GRABHERR et al., 2014). 

Atualmente há dois grupos reconhecidos que trabalham com TCPM e ATCPM, que usam 

diferentes diluentes para o estudo do sistema vascular. Um grupo trabalha com um diluente 

lipossolúvel desenvolvido especialmente para a ATCPM, comercialmente chamado de 

Angiofil® (GRABHERR et al., 2014) e o outro trabalha com um diluente hidrossolúvel 

chamado polietilenoglicol, cuja sigla é PEG (JACKOSWICK et al., 2005). 

A TCPM possibilita um exame rápido, no qual se pode adquirir imagens do cadáver 

por região ou do corpo inteiro (SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 2010; GRABHERR 

et al., 2014).  

Existem algumas instituições que possuem equipamentos de imagem especialmente 

para a TCPM, como as Faculdades de Medicina das Universidade de Berna, Tokio e de São 

Paulo (RUDER et al., 2012; OKUMA et al., 2013; ZERBINI et al., 2014) e outros que 

utilizam os equipamentos de imagem do departamento de radiologia da instituição 

(SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 2010; GRABHERR et al., 2014; PINTO et al., 

2017a; PINTO et al., 2017b). 

A TCPM é uma ferramenta útil na investigação forense, associada à autopsia 

(AMPANOZI et al., 2010; LE BLANC-LOUVRY et al., 2013; MAKHLOUF et al., 2013; 

NODA et al., 2013 ; GRABHERR et al., 2017) e muito utilizada em casos de morte infantil, 

por detectar alterações morfológicas ou de tecidos, por vezes não identificas da autopsia 

convencional (GRABHERR et al., 2017). 

Por conta da baixa atenuação, o gás é de fácil identificação pela TCPM (HOEY et al., 

2007; ZERBINI et al., 2014; GRABHERR et al., 2017), o desafio é diferenciar o acúmulo de 

gás causado por um trauma daquele formado pela decomposição natural do corpo (CHRISTE 

et al., 2010; GRABHERR et al., 2017). Auxilia também na detecção de fraturas e micro 

fraturas, lesões por arma de fogo, em especial trajeto e lesões nos tecidos adjacente  (HOEY 
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et al., 2007; AMPANOZI et al., 2010; SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 2010; LE 

BLANC-LOUVRY et al., 2013; MAKHLOUF et al., 2013; NODA et al., 2013). Permite 

indicar hemorragia, porém difícil de se detectar a origem do sangramento, sendo importante a 

realização de angiotomografia para contribuir com essa informação (GRABHERR et al., 

2017). 

A ATCPM ainda é um desafio quando se trata de neonatos e apenas alguns centros 

realizam esse exame (SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 2010). Existe um grupo 

intitulado “Technical working group post-mortem angiography method” que tem como 

proposta difundir o conhecimento, saber indicar a ATCPM e interpretar as imagens adquiridas 

na ATCPM (GRABHERR et al., 2014). 

A vantagem da ATCPM é poder avaliar o sistema vascular e, a diferença entre os dois 

diluentes utilizados, hidro e lipossolúvel, é que o hidrossolúvel, pode promover 

extravasamento para os tecidos adjacentes e cavidades e o lipossolúvel se mantém 

intravascular (GRABHERR et al., 2014). A desvantagem da ATCPM é a formação de 

artefatos devido à existência de coágulos inerentes ao estágios post mortem, sendo esse um 

dos desafios de interpretação da TCPM e ATCPM (GRABHERR et al., 2011; FLACH, et al., 

2014; GRABHERR et al., 2017). 

 

2.2.3. Aspectos culturais envolvidos na introdução da intersecção entre Diagnóstico por 

Imagem e a Patologia 

 

 A utilização de métodos minimamente invasivos para realização de autopsias no 

homem é considerada de grande importância especialmente em casos nos quais aspectos 

religiosos e culturais dos familiares impeçam a realização da autopsia (DIRNHOFER et al., 

2006).  Apesar dessa questão não ser tão relatada em Medicina Veterinária existem outras 

justificativas importantes para a utilização de métodos de imagem post mortem em animais, 

como na avaliação de alterações vasculares através de angiografia; em mortes causadas por 

arma de fogo e traumas (FRANCKENBERG et al., 2015; PINTO et al., 2017a ; PINTO et al., 

2017b) e até mesmo no auxílio de casos em que opinião de um segundo especialista é 

requisitada através do envio digital das imagens (DIRNHOFER et al., 2006).  

 Além disso, a manipulação de cadáveres de animais por patologistas veterinários e 

estudantes é fator de risco importante na transmissão de zoonoses (LANGONI et al., 2009). 

Situação reportada por exemplo por POSTHAUS e colaboradores (2011), a respeito de três 
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patologistas veterinários da Universidade de Berna, na Suíça, apresentaram sorologia positiva 

para Micobacterium tuberculosis após terem realizado a necropsia de um cão morto por 

tuberculose que apresentava alterações neurológicas. Portanto, os métodos minimamente 

invasivos de necropsia em veterinária podem ser uma alternativa para se diminuir esse risco 

(IBRAHIM; ZUKI; NOORDIN, 2012).  

 Autores relatam que a taxa de autopsia vem caindo no mundo todo tanto em adultos 

quanto em crianças e apontam como possíveis fatores para essa redução: diminuição de 

pedidos de consentimento por parte da equipe médica que ocorre por receio de consequências 

legais ou pela falta de treinamento em comunicação para pedido do termo de consentimento; 

corte de orçamento, tempo prolongado na elaboração do relatório de autopsia e erro na 

realização da autopsia (SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 2010); diminuição do 

consentimento para a realização de autopsia por motivos religiosos (DORFFEN, 2005); receio 

de falha na ética durante a autopsia, isto em território europeu, por conta do escândalo de 

Alder Hey (BURTON, 2001; BURTON 2003) e fatores psicológicos que envolve o 

sentimento de que o cadáver já sofreu o suficiente (SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 

2010); com a evolução dos exames laboratoriais, equipamentos modernos de diagnóstico por 

imagem e equipe médica especializada que levam a um diagnóstico clínico mais preciso, 

promovendo um declínio ao consentimento da autopsia (SIESWERDA-HOOGENDOORN; 

RIJN, 2010). Todavia, sabe-se que a necropsia traz novas informações em aproximadamente 

44% do casos, em especial no diagnóstico da causa morte em crianças (KUMAR et al., 1998). 

 

2.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A  autopsia virtual surgiu como alternativa quando não há o consentimento da 

autopsia (SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 2010), porém os estudos ainda discutem 

sobre ela ser uma nova modalidade que veio complementar, guiar ou até mesmo substituir a 

autopsia convencional (GRABHEER et al., 2014).  

 Em Medicina Veterinária técnicas de diagnóstico por imagem estão cada vez mais 

presentes tanto na rotina clínica quanto nos hospitais universitários, entretanto poucos 

equipamentos de imagem são utilizados no auxílio às necropsias em animais.  Alguns estudos 

com o uso de radiografias convencionais post mortem são encontrados na literatura (HENG et 

al., 2008, HENG et al., 2009a., HENG et al., 2009b), porém esse número ainda é escasso 

quando abrangem métodos mais avançados, como TC e RM (IBRAHIM et al., 2012; 
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HOSTETTLER et al., 2015; FRANCKENBERG et al., 2015; RIBAS et al., 2016; 

FERRANTE et al., 2017; PINTO et al., 2017a ; PINTO et al., 2017b; WATSON; HENG, 

2017; MASSAD et al, 2018). 
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CAPÍTULO 3 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO DE CONTRASTE EM 

ANGIOTOMOGRAFIA POST MORTEM EM CADÁVERES CONSERVADOS POR 

MEIO DE CONGELAMENTO 

3.1. RESUMO 

A introdução de radiografias no auxílio à necropsia data de 1898. Atualmente, modalidades de 

imagem como a Tomografia computadorizada e a Ressonância magnética post mortem estão sendo 

empregadas para complementar a necropsia. Os estudos em medicina veterinária sobre a necropsia 

virtual estão no início, mas já mostraram o quanto são valiosos para o diagnóstico da causa de óbitos 

de cães e gatos. O presente estudo teve por finalidade descrever a técnica por via inguinal e por via 

cervical para realização da ACTPM em quatro cães conservados por congelamento. Os resultados 

obtidos permitiram concluir que as duas vias de acesso para a realização da ATCPM em cadáveres de 

cães conservados por congelamento são exequíveis. A via cervical demonstrou ser mais indicada para 

avalição da cabeça, ao passo que, para avaliação do abdômen, a via de acesso femoral seria de 

primeira escolha. 

3.2. INTRODUÇÃO 

O estudo sobre o uso das modalidades de imagem post mortem é recente em medicina 

veterinária.  Acredita-se que a melhora no desenvolvimento de protocolos de tomografia 

computadorizada post mortem (TCPM) e a introdução de protocolos de angiotomografia 

computadorizada post mortem (ATCPM) TCPM na área, combinado às técnicas minimamente 

invasivas, possam auxiliar em diagnóstico da causa morte (BOLLIGER, S. A. et al., 2010; THALI et 

al., 2011; HOSTETTLER, et al., 2015; PINTO et al., 2017a; PINTO et al., 2017b). A ATCPM 

consiste em realizar o exame de tomografia computadorizada com a administração de uma mistura 

contendo contraste positivo e um diluente logo após uma aquisição de imagens sem contraste. A via 

de acesso inguinal para injeção da mistura nas fases arterial e venosa é a mais utilizada (JACKOWSKI 

et al., 2005; GRABHERR et al., 2008; GRABHERR et al., 2011; GRABHERR et al., 2014; ROSS et 

al., 2014; GRABHERR et al., 2017). O uso da ATCPM tem possibilitado avaliar o sistema vascular e 

detectar áreas de extravasamento e de alterações morfológicas, estenoses vasculares e obstruções  
(JACKOWSKI et al., 2005; GRABHERR et al., 2011; GRABHERR et al., 2014; GRABHERR et al., 

2017). Por outro lado, há o risco da formação de artefatos por conta da existência de coágulos. 

O desafio da TCPM e ATCPM tem sido diminuir o risco de erros na  

 



 
26 

interpretação das imagens tomográficas (GRABHERR et al., 2011; FLACH et al., 2014; 

GRABHERR et al., 2017). 

Um dos primeiros relatos de ATCPM em animais foi feito por Grabherr et al. (2006) 

que utilizaram dois cães e um gato para estabelecer melhor a perfusão intravascular através da 

administração de uma mistura de óleo diesel com um contraste lipofílico. Este estudo focou a 

avaliação da mistura e os resultados foram considerados importantes, pois os vasos arteriais e 

venosos de menor calibre puderam ser contrastados. Em 2011, Lee et al. diagnosticaram 

osteomielite oral e presença de gás em coração e fígado por meio da TCPM em um canguru 

vermelho (Macropusrufus). Estes achados foram contrapostos com o resultado da necropsia 

convencional, que teve como diferencial a não identificação do gás em tais órgãos. Assim, o 

trabalho de Lee et al. (2011) concluiu que a virtopsia pode ser um procedimento não invasivo 

da identificação da causa do óbito, além de servir de guia para a necropsia convencional em 

animais . Além deste estudo de Lee et al. (2011), outros estudos relatando a contribuição da 

ATCPM e da TCPM na elucidação da causa mortis (FRANCKENBERG et al., 2014; PINTO 

et al., 2017a) e seu uso combinado com outras técnicas, tais como a coleta percutânea de 

amostra tecidual post mortem (AGHAYEV, E. et al., 2007; HOSTETTLER et al, 2015), 

também foram relatados.  

 Ainda há poucos relatos sobre TCPM na medicina veterinária (IBRAHIM et al., 2012; 

HOSTETTLER et al., 2015; FRANCKENBERG et al., 2015; RIBAS et al., 2016; 

FERRANTE et al., 2017; PINTO et al., 2017a ; PINTO et al., 2017b; WATSON; HENG, 

2017; MASSAD et al., 2018) e sabe-se que modelos animais foram usados para elaborar a 

técnica de ATCPM para a  medicina humana (SIESWERDA-HOOGENDOORN; RIJN, 

2010). Porém, há pouco em literatura sobre como realizar a técnica na medicina veterinária. A 

medida em que a TCPM e ATCPM foram introduzidos na medicina veterinária, outros 

estudos a respeito dessas técnicas foram publicados com o propósito de demonstrar suas 

vantagens, desvantagens, possibilidades de uso e contribuições para a medicina veterinária 

(IBRAHIM et al., 2012; HOSTETTLER et al., 2015; FRANCKENBERG et al., 2015; RIBAS 

et al., 2016; FERRANTE et al., 2017; PINTO et al., 2017a ; PINTO et al., 2017b; WATSON; 

HENG, 2017; MASSAD et al., 2018) .  

 Considerando a escassez de informações sobre ATCPM na medicina veterinária, este 

estudo teve por objetivo descrever as técnicas de ATCPM por duas diferentes vias de acesso 

vascular, inguinal e cervical, em cadáveres de cães e comparar seus resultados nas avaliação 
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das imagens adquiridas. Os resultados obtidos poderão contribuir com a literatura com dados 

relacionados a localização/distribuição, a perfusão e o extravasamento da mistura usando 

diluente e um contraste iodado ambos hidrossolúveis por meio dessas duas vias.  

3.3. MATERIAL E MÉTODO  

Origem dos animais do estudo 

 O estudo utilizou quatro cadáveres da espécie canina, dentre eles 2 sem raça definida 

(SRD), 1 Pisncher e 1 Daschund, todos machos. Entre esses cadáveres, três eram de animais 

com 14 anos e um adulto sem data de nascimento definida e seus pesos variaram entre 1,6 Kg 

a 8,1 Kg. Os cães foram submetidos à eutanásia por conta do estado geral em que se 

apresentavam: um deles tinha muito líquido livre de origem a esclarecer, outro, alteração 

neurológica, outro teve uma parada cardiorrespiratória e o último tinha uma formação 

abdominal também de origem a esclarecer. Todos os tutores destes animais assinaram termo 

de consentimento livre e esclarecido e, ao término do estudo, foram encaminhados à área de 

descarte própria da instituição na qual o projeto foi realizado.  

Material utilizado para o experimento 

O equipamento de Tomografia Computadorizada utilizado foi um modelo helicoidal 

de 16 canais da marca Philips (Philips MX 8000P

2
P). A técnica utilizada foi 120 kVp, 250 mA, 

kernel médio, colimação 16x1,2mm. O cadáver foi posicionado em decúbito dorsal e uma 

aquisição volumétrica que abrangeu cabeça toráx e abdômen foi realizada. A espessura do 

corte foi de 3mm , incremento de 1,5 mm  e com dois filtros: algoritmo para osso (sharp) e 

algoritmo para pulmão (lung enhancement), este reconstruído com 2 mm de espessura e 1 mm 

de incremento. 

O volume injetável de cada fase (arterial e venosa) de contraste e diluente foi de 23% 

da volemia do cão, considerando a volemia em 60 ml/kg. Em relação ao volume de cada fase, 

foi composto por 5% de contraste iodado iohexol (Omnipaque300®, GE Healthcare) e 95% 

de diluente, o polietilenoglicol – PEG. Para administração do contraste utilizou-se uma bomba 

injetora de contraste modelo Medrad Vistron CT P


Pda marca Medrad Radiology P

TM
P, com 

pressão de 150 psi e taxa de 2 ml/s. 
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Desenho experimental 

 Os cadáveres foram divididos em dois grupos, cada um contendo dois cadáveres. Em 

um grupo, a via de acesso para o contraste foi a veia e artéria femoral. No segundo grupo, a 

via de acesso foi pela artéria carótida e veia jugular externa. Em ambos os grupos, os 

cadáveres haviam sido congelados em até 2h após o óbito e depois descongelados para 

realização do exame TCPM e ATCPM. 

A fim de evitar extravasamento da mistura durante a sua injeção no cadáver, foi feita 

dissecação dos vasos da área de acesso das vias e uma sonda preenchida com a mistura foi 

introduzida.  No caso da artéria e veia femorais, a sonda foi introduzida no sentido cranial. 

Para o caso do acesso pela carótida e jugular externa, a introdução foi no sentido caudal. Em 

ambos os casos, a fixação ocorreu por meio de ligadura. 

A validação e comparação dos resultados das fases pós contraste das duas vias de 

administração testadas foi realizada por meio de protocolo de pontos referenciados em 

diferentes partes do cadáver. As regiões de estudo foram cabeça, tórax e abdômen. A 

avaliação das imagens foram feitas pelos radiologistas envolvidos no projeto. Uma avaliação 

geral subjetiva das imagens foi feita pelos radiologistas envolvidos no projeto. Utilizou-se a 

reconstrução multiplanar (MPR) que incluiu os cortes transversal, dorsal e sagital, nas três 

fases adquiridas e nos filtros adequados para cada região em estudo. Durante essa avaliação, 

pontos referenciados de regiões de interesse, detalhados abaixo, foram medidos a partir da 

área de interesse e a densidade medida em unidades Hounsfield (HU). Este protocolo 

verificou o preenchimento dos vasos de maior e menor calibre , avaliou se houve 

extravasamento da mistura e o realce dos órgãos. 

 

 

 

 

 

 



 
29 

Pontos referenciados 

Cabeça (Encéfalo) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no plano sagital coloca-se a linha azul paralela a base 

do crânio e na altura do limite dorsal do forame magno. A linha roxa é perpendicular a 

primeira no limite caudal da fossa pituitária. Nos planos transversal e dorsal foram feitas 

quatro mensurações periféricas no encéfalo contemplando regiões cranial, caudal, dorsal, 

média e ventral (Figura 1). 

Figura 1: Ponto de referência do encéfalo  

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal, com as quatro medidas feitas, com área de 20 mmP

2
P. C – plano 

dorsal, com as quatro medidas feitas, com área de 20 mmP

2 
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Cabeça (Cavidade nasal e seio frontal) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no plano sagital coloca-se a linha azul paralela a base 

do crânio e na altura do seio frontal. A linha roxa foi posicionada no terço médio da cavidade 

nasal. No plano transversal foram feitas duas medidas, uma referente à cavidade nasal direita 

e, a outra, à esquerda. No plano dorsal, outras duas medidas, uma referente ao seio frontal 

direito, e, a outra, à esquerda.  

Figura 2: Ponto de referência da cavidade nasal e seio frontal 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal, com as duas medidas, com área de 20 mmP

2
P. C – plano dorsal, 

com as duas medidas, com área de 20 mmP

2
P. 
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Tórax  (Pulmão) 

 Imagens reconstruídas em MPR, nos planos sagital e dorsal as linhas azul e amarela 

respectivamente ficam alinhadas à coluna. Foram feitas medidas de densidade em 4 

quadrantes da áreas do pulmão: dorsal e ventral, direita e esquerda no corte transversal. Esses 

medidas foram replicadas em três pontos referenciados do tórax a partir do plano dorsal: 

primeiro ponto, linha roxa alinhada ao quarto par de costelas; segundo ponto, linha roxa 

alinhada com a carina traqueal; terceiro ponto, linha roxa na altura do ápice da cúpula 

diafragmática. 

Figura 3: Ponto de referência do pulmão 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital, linha roxa 1 na altura do quarto par de costelas, linha 2, na carina traqueal, linha 3 no 

ápice da cúpula diafragmática. B – plano transversal, com as duas medidas, com área de 20 mmP

2
P. C – plano 

dorsal, com as duas medidas, com área de 20 mmP

2
P. 
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Tórax (Coração) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no plano sagital e transversal, linhas roxa e amarela 

respectivamente alinhadas ao eixo longo do lúmen do ventrículo esquerdo (VE) no sentido do 

ápice cardíaco; linha azul perpendicular à linha roxa.  No plano dorsal foram realizadas três 

medidas no músculo do VE com áreas circulares de aproximadamente 20 mmP

2
P. 

Figura 4: Ponto de referência do coração 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal. C – plano dorsal, com as três medidas, com área de 20 mmP

2
P. 
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Tórax (aorta ascendente) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no planos sagital e transversal, alinharam-se as linhas  

roxa e amarela respectivamente nos eixos mais longos da aorta na saída do coração e as linhas 

roxa e azul, alinhadas à 90 graus em relação à roxa e amarela respectivamente. Uma medida 

foi feita nesse alinhamento na altura da saída da aorta no coração. No plano dorsal oblíquo foi 

medida a densidade da aorta na altura desse ponto selecionado. 

Figura 5: Ponto de referência da aorta ascendente 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal, com as duas medidas, com área de 20 mmP

2
P. C – plano dorsal, 

com a medida da aorta. 
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Tórax (aorta descendente) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no planos sagital e dorsal, alinharam-se as linhas  

azul e amarela respectivamente nos eixos mais longos da aorta e a linha roxa alinhada à 90 

graus em relação à azul e amarela respectivamente. Três medidas foram feitas da aorta 

descendente, no plano transversal: uma na altura da bifurcação da traquéia, outra no ápice do 

diafragma e a terceira na altura dos pilares diafragmáticos. No plano transversal foi medida a 

densidade da aorta na altura dos pontos selecionados. 

Figura 6: Ponto de referência da aorta descendente 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital, com as linhas perpendiculares indicando a localização de cada medida realizada da 

densidade da aorta. B – plano transversal. C – plano dorsal. 
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Tórax (veia cava cranial e caudal) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no planos sagital e dorsal, alinharam-se as linhas  

azul e amarela respectivamente nos eixos mais longos da veia cava cranial e caudal e a linha 

roxa alinhada à 90 graus em relação à azul e amarela respectivamente. Seis medidas foram 

feitas, três referentes à veia cava cranial, três, à  veia cava caudal. A primeira medida foi na 

altura da junção das braquicefálicas; a segunda, na altura da veia costocervical direita; a 

terceira, na veia cava cranial na altura da sua junção com o átrio direito; a quarta na veia cava 

caudal na sua junção com o átrio direito; a quinta, terço médio da veia cava caudal e a sexta, 

na altura do diafragma. No plano transversal foi medida a densidade da veia cava na altura 

dos pontos selecionados. 

Figura 7: Ponto de referência da veia cava cranial e caudal 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal. C – plano dorsal. 

 

 

 

 

 



 
36 

Abdômen (aorta abdominal) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no planos sagital e dorsal, alinharam-se as linhas  

azul e amarela respectivamente nos eixos mais longos da aorta e a linha roxa alinhada à 90 

graus em relação à azul e amarela respectivamente. Quatro medidas foram feitas da aorta, a 

primeira na altura dos pilares diafragmáticos; a segunda, cranial à artéria celíaca; a terceira, 

cranial à artéria renal direita e a quarta, cranial à trifurcação. No plano transversal foi medida 

a densidade da aorta na altura dos pontos selecionados.  

Figura 8: Ponto de referência da aorta abdominal 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal. 20 mmP

2
P. C – plano dorsal. 
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Abdômen (veia cava abdominal) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no planos sagital e dorsal, alinharam-se as linhas  

azul e amarela respectivamente nos eixos mais longos da veia cava abdominal e a linha roxa 

alinhada à 90 graus em relação à azul e amarela respectivamente. Três medidas foram feitas 

da veia cava: a primeira foi cranial à veia porto hepática; a segunda, cranial à veia renal 

direita e a terceira, cranial à bifurcação. No plano transversal foi medida a densidade da veia 

cava abdominal na altura dos pontos selecionados.  

Figura 9: Ponto de referência da veia cava abdominal 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal. C – plano dorsal. 
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Abdômen (veia porta) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no planos sagital e dorsal, alinharam-se as linhas  

azul e amarela respectivamente nos eixos da coluna; a linha roxa alinhada à 90 graus em 

relação à azul e amarela respectivamente. Uma medida foi feita da veia porta cranial ao ramo 

direito da veia porta. No plano transversal foi medida a densidade da veia porta na altura do 

ponto selecionado.  

Figura 10: Ponto de referência da veia porta 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal. C – plano dorsal. 
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Abdômen (Fígado) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no planos sagital e dorsal, alinharam-se as linhas  

azul e amarela respectivamente nos eixos da coluna e a linha roxa alinhada à 90 graus em 

relação à azul e amarela respectivamente. Cinco medidas foram feitas do parênquima hepático 

que foram divididas em duas dorsais e três ventrais à linha azul no plano transversal. No 

plano transversal foi medida a atenuação dos pontos selecionados, com uma área de 

aproximadamente 20 mmP

2
P. 

Figura 11: Ponto de referência do fígado 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal. C – plano dorsal. 
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Abdômen (Rins) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no planos sagital, transversal e dorsal. Alinharam-se 

as linhas  azul e amarela dos planos sagital e dorsal respectivamente nos eixos mais longos da 

pelve e crista dos rins e a linha roxa alinhada à 90 graus em relação à azul e amarela 

respectivamente destes dois planos, já deixando as linhas do plano transversal na região 

específica. Três medidas foram feitas em cada plano na região de cortical, com uma área de 

aproximadamente 20 mmP

2
P.  

Figura 12: Ponto de referência dos rins 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal. C – plano dorsal. 
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Abdômen (Adrenais) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no planos sagital e transversal, alinharam-se as linhas  

azul e amarela respectivamente nos eixos mais longos dela e as linhas roxa e azul alinhadas à 

90 graus em relação à azul e amarela respectivamente. Duas medidas (polo cranial e polo 

caudal) foram feitas no plano dorsal, verificando-se à atenuação, com uma área de 20 mmP

2
P, 

aproximadamente.  

Figura 13: Ponto de refer6encia das adrenais 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal. C – plano dorsal. 
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Abdômen (Pâncreas) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no planos sagital e dorsal, alinharam-se as linhas  

azul e amarela respectivamente nos eixos da coluna e a linha roxa alinhada à 90 graus em 

relação à azul e amarela respectivamente. Uma medida foi feita do pâncreas, verificando-se à 

atenuação, no plano transversal, com uma área de 20 mmP

2
P, aproximadamente.  

Figura 14: Ponto de referência do pâncreas 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal. C – plano dorsal. 
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Abdômen (Baço) 

 Imagens reconstruídas em MPR, no planos sagital e dorsal, alinharam-se as linhas  

azul e amarela respectivamente nos eixos da coluna e a linha roxa alinhada à 90 graus em 

relação à azul e amarela respectivamente. Três medidas (uma dorsal, uma na região central do 

corpo e uma ventral) foram feitas no plano transversal, com uma área de 20 mmP

2
P, 

aproximadamente.  

Figura 15: Ponto de referência do baço 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A – plano sagital. B – plano transversal. C – plano dorsal. 

 

 O tempo de realização dos exames e da análise das imagens de TCPM e ATCPM 

foram computados em horas considerando-se o intervalo entre o início e o fim dos exames de 

TCPM e ATCPM e o tempo de duração destinados a análise das imagens  da TCPM e 

ATCPM. 
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3.4. ESTATÍSTICA 

Análise estatística dos dados 

 Cada órgão ou estrutura foram avaliados com base em um conjunto de pontos 

referenciados. Para cada ponto considerado, três medidas repetidas foram obtidas. Portanto, 

estes pontos foram caracterizados pelo valor da média dessas três medidas (digamos, 

𝑋�(𝑝𝑜𝑛𝑛𝑜,𝑜𝑜𝑜ã𝑜)).  

 O processo de mensuração da radiodensidade é laborioso e não é considerado rápido. 
Portanto, para este estudo, o número de 3 medidas repetidas foi o ideal para ter uma base de 
incerteza instrumental e de desvio padrão estatístico (Vuolo, 1996). 
 Dependendo da viabilidade inerente a cada órgão ou estrutura, o número de pontos 
referenciados variou de um a nove. Entretanto, para sintetizar os resultados, os resultados do 
conjunto de pontos referenciados foram caracterizados por um único valor. Em outras 
palavras, foi necessário obter uma média das médias das medidas dos pontos referenciados. 
Para este caso, a solução mais adequada foi estimar uma média ponderada entre todas as 
médias, conforme a expressão abaixo (Cochran, 1965). 

𝑋�𝑓𝑓𝑛𝑎𝑎 =
∑(𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑟𝑚𝑟𝑟çõ𝑚𝑒 𝑛𝑚 𝑟𝑚𝑛𝑟𝑚 𝑟) × (𝑚é𝑑𝑟𝑑 𝑐𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑚 𝑟𝑚𝑛𝑟𝑚 𝑟)

𝑟𝑚𝑟𝑑𝑐 𝑑𝑚 𝑚𝑚𝑟𝑚𝑟𝑟çõ𝑚𝑒 𝑚𝑛𝑟𝑚𝑚 𝑟𝑚𝑑𝑚𝑒 𝑚𝑒 𝑟𝑚𝑛𝑟𝑚𝑒
 (1) 

  
 Para compreender melhor a expressão (1), considere o seguinte exemplo. Suponha um 
órgão qualquer avaliado. Nele, foram considerados 4 pontos referenciados. Cada ponto foi 
medido com outras 3 repetições. Suponha que os valores obtidos foram os apresentados na 
tabela abaixo para cada ponto e sua respectiva medida. A pergunta é “qual valor deve ser 
adotado para representar o órgão estudado?”. 

 Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 Média 
Ponto 1 3 6 3 4,0 
Ponto2 6 9 3 6,0 
Ponto3 2 4 4 3,3 
Ponto 4 2 1 7 3,3 

 
 
Para o cálculo da média ponderada, utilizamos a expressão (1), exemplificada a seguir. 

𝑋�𝑓𝑓𝑛𝑎𝑎 =
(12 × 4,0) + (18 × 6,0) + (10 × 3,3) + (10 × 3,3)

50
≅ 4,5 (2) 

 
Portanto, neste exemplo, a média ponderada para o órgão seria de 4,5. Dado que neste estudo 
visa-se estabelecer uma comparação entre as fases (sem contraste, fase arterial e fase venosa) 
e entre os cortes (transversal, dorsal e sagital), cada órgão ou estrutura foi caracterizado pela 
sua respectiva média ponderada para cada fase e tipo de corte.  
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3.5. RESULTADOS 

 Os resultados foram compilados em quadros e gráficos que apresentaram as médias 

ponderadas para as regiões estudadas e os mais representativos estão ilustrados em figuras. 

Quadro 1. Médias ponderadas das densidades medidas, em UH, nos pontos referenciados do 

encéfalo nas fases SC, FA e FV. T: corte transversal. D: corte dorsal. 
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Figura 16: Preenchimentos dos vasos intracranianos 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: Encéfalo dos cadáveres 1,2, 3 e 4, ilustrando a fase venosa, no plano transversal. A: cadáver 1. B: 
cadáver 2. C: cadáver 3. D: cadáver 4. 
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Gráfico 1. Valores médios ponderados das três medições obtidas, em UH, dos pontos referenciados da cavidade 

nasal direita e esquerda, nas fases SC, FA e FV. Estes resultados se referem a comparação das vias de acesso 

femoral e cervical para a cavidade nasal. As barras de cor cinza, preta e branca correspondem aos casos sem 

contraste, à fase arterial e à fase venosa, respectivamente. Para cada par de barras, a que se posiciona do lado 

esquerdo corresponde a medida obtida pelo lado esquerdo, enquanto que a barra posicionada a direita foi obtida 

pelo lado direito do animal. 

 

 

Gráfico 2. Valores médios ponderados das três medições obtidas, em UH, dos pontos referenciados do seio 

frontal direito e esquerdo, nas fases SC, FA e FV. Estes resultados se referem a comparação das vias de acesso 

femoral e cervical para a seio frontal. As barras de cor cinza, preta e branca correspondem aos casos sem 

contraste, à fase arterial e à fase venosa, respectivamente. Para cada par de barras, a que se posiciona do lado 

esquerdo corresponde a medida obtida pelo lado esquerdo, enquanto que a barra posicionada a direita foi obtida 

pelo lado direito do animal. 
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Figura 17: Realce da cavidade nasal e seio frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: Cavidade nasal (A,B) e seio frontal (C,D) nas fases sem contraste e venosa, respectivamente do 

cadáver 3. 
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Tórax (Pulmão e Coração) 

Quadro 2. Médias ponderadas das densidades medidas, em UH, nos pontos referenciados do pulmão e coração 

nas fases SC, FA e FV. T: corte transversal. D: corte dorsal. 

 

Quadro 3. Médias ponderadas das densidades medidas, em UH, nos pontos referenciados do pulmão. DD: dorsal 

direito. VD: ventral direito. DE: dorsal esquerdo. VE: ventral esquerdo. AC: lobo acessório.  
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Abdômen (Fígado, pâncreas, baço, rins e adrenais)  

Quadro 4. Médias ponderadas das densidades medidas, em UH, nos pontos referenciados do fígado, pâncreas e 

baço, nas fases SC, FA e FV. Devido às condições do cadáver 1, não foi possível caracterizar pâncreas e baço. T: 

corte transversal. D: corte dorsal. 

 

Figura 18: Realce de tumor em abdômen 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: Tumor em cavidade abdominal, cadáver 4. Nos três planos, evidenciando realce. 
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Rim direito  

Gráfico 3: Médias ponderadas das densidades medidas, em UH, nos pontos referenciados do rim direito, 
nas fases SC, FA e FV.  
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Rim esquerdo  
 
Gráfico 4: Médias ponderadas das densidades medidas, em UH, nos pontos referenciados do rim esquerdo, 
nas fases SC, FA e FV. 
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Adrenal direita  

Gráfico 5: Médias ponderadas das densidades medidas, em UH, nos pontos referenciados do adrenal direita, nas 

fases SC, FA e FV. Devido às condições do cadáver 11, não foi possível caracterizar a adrenal direita. 

 

Adrenal esquerda  

Gráfico 6: Médias ponderadas das densidades medidas, em UH, nos pontos referenciados do adrenal esquerda, 

nas fases SC, FA e FV. Devido às condições do cadáver 11, não foi possível caracterizar a adrenal esquerda. 
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Sistema vascular: 

Quadro 5. Médias ponderadas das medidas, em UH, da densidade da aorta em cada ponto referido, nas fases SC, 

FA e FV. A1: aorta ascendente. A2: aorta descendente em região torácica 1, A3: aorta descendente em região 

torácica 2. T: corte transversal. 

 

 

Gráfico 7. Médias ponderadas, em UH, da aorta torácica nas SC, FA e FV. 
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Quadro 6. Médias ponderadas, em UH, da aorta abdominal nas SC, FA e FV da densidade da em cada ponto 

referido A1, A2, A3, A4. T: corte transversal. 

 

 

Gráfico 8. Médias ponderadas, em UH, da aorta abdominal nas SC, FA e FV. 

 

Quadro 7. Médias ponderadas, em UH, da veia cava cranial (V1, V2, V3) e da veia cava caudal (V4, V5, V6) em 

cada ponto referenciado nas SC, FA e FV. T: corte transversal. 

 

 
 
 



 
56 

Gráfico 9: Médias ponderadas, em UH, da veia cava cranial nas SC, FA e FV. 

 

 

Gráfico 10. Médias ponderadas, em UH, da veia cava caudal nas SC, FA e FV. 
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Quadro 8. Médias ponderadas, em UH, da veia cava abdominal em cada ponto referenciado (V1, V2, V3) e da 

veia porta nas SC, FA e FV. T: corte transversal. 

 

 

Gráfico 11. Médias ponderadas, em UH, da veia cava abdominal nas SC, FA e FV. 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

Figura 19: Falha de preenchimento da veia cava abdominal 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: Coágulo em veia cava abdominal, cadáver 3, nos planos transversal e sagital.  

 Os cadáveres descongelaram num tempo de 2 dias em temperatura ambiente (T1), o 

tempo de preparo da sala e do cadáver para a TCPM e ATCPM nas fases arterial e venosa 

(T2) variaram de acordo com a via escolhida e o tempo de análise das imagens tomográficas 

da TCPM e ATCPM (T3) estão ilustrados no quadro abaixo:  

Quadro 9: Tempo de realização da TCPM e ATCPM em cadáveres de cães conservados por congelamento. 
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3.6. DISCUSSÃO 

 A TCPM e ATCPM em cães demonstrou ser um estudo que demanda tempo tanto na 

fase de preparo dos cadáveres para aquisição das imagens de TC, quanto na análise das 

imagens obtidas, em ambas as vias de acesso.  Todavia, o acesso  cervical foi considerado 

mais laborioso e portanto demandou mais tempo para ser realizado (Quadro 9). Entretanto, 

deve-se levar em consideração que apesar de a ATCPM ser um procedimento longo acredita-

se que ambas as técnicas sejam importantes por  poderem auxiliar no diagnóstico da causa 

mortis como reportado por Lee et al. (2011); Franckenberg et al. (2015) e Pinto et al. (2017a). 

 O presente estudo demonstrou que em um cadáver do grupo femoral e dois cadáveres 

do grupo cervical, houve a vascularização de vasos de maior e menor calibre em cabeça 

(Figura 16). Em tórax e abdômen, tanto pelo acesso femoral, quanto pelo cervical, houve o 

preenchimento de vasos de diferentes calibres; todavia, no acesso cervical, o preenchimento 

dos vasos foi melhor em cabeça e tórax e no acesso femoral, foi melhor em tórax e abdômen, 

sugerindo-se a utilização da via cervical quando há suspeita de alterações em cabeça e a via 

femoral para alterações em tórax e abdômen. Portanto, assim como Grabherr et al. (2006) o 

presente estudo demonstrou a viabilidade do avaliação do sistema vascular por meio de vias 

de acesso semelhantes. Todavia, na presente pesquisa, utilizou-se metodologia diferente de 

ATCPM e os cadáveres de cães foram conservados por meio de congelamento. 

 Concordando com a literatura tanto da área médica (BOLLIGER, S. A. et al., 2010; 

THALI et al., 2011; GRABHERR et al., 2011; FLACH et al., 2014; GRABHERR et al., 

2017), quanto em medicina veterinária (RIBAS et al., 2016; HENG et al., 2016; PINTO et al., 

2017), o estudo do sistema vascular demonstrou que coágulos são um desafio para a TCPM e 

ATCPM em cadáveres de cães (Figura 17), como ilustrado nos quadros de cada medida da 

densidade dos vasos em unidades Housnfield, no qual em especial, pode-se observar que na 

fase sem contraste o HU maior que em outros, demonstrando que naquele ponto há coágulo 

(Quadros 4-7). 

  Contrapondo aos trabalhos desenvolvidos na medicina que relataram extravasamento 

da mistura de PEG e contraste iodado para as regiões adjacentes aos vasos (JACKOWSKI et 

al., 2005; GRABHERR et al., 2010; GRABHERR et al., 2017), neste não foi observado este 

comportamento, permanecendo a mistura no lúmen do sistema vascular. Porém, em cavidade 

nasal esquerda e seio frontal bilateral no cadáver 15 na fase venosa houve um extravasamento 
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da mistura para o interior das cavidades que associado ao deficiente realce dos vasos 

intracranianos, poderia ser justificado por uma distribuição heterogênea da mistura com uma 

sobrecarga de volume  (Gráficos 2 e 3 e Figura 18).  

 Alterações pré existentes, como por exemplo presença de tumores, podem acarretar 

em realce na ATCPM, como foi observado no cadáver 12, no qual observou-se realce em 

cavidade nasal e seio frontal Gráficos 2 e 3, (Figura 19) e no cadáver 16, realce de uma 

formação em abdômen (Figura 20). Nessa sentido ressalta-se que a ATCPM pode sugerir 

diagnósticos à semelhança do exame de angiotomografia da rotina clínica  (GRABHERR et 

al., 2017). 

 O realce do fígado, rins e adrenais foi semelhante tanto pela via femoral, quanto pela 

via cervical. O baço realçou somente em um cadáver do grupo da via de acesso cervical e o 

pâncreas realçou em um cadáver de cada grupo de forma semelhante (Quadros). 

Demonstrando que ambas as vias podem servir para avaliar esses órgãos. Assim como na 

medicina que vem desenvolvendo diversos protocolos (BOLLIGER et al., 2010; THALI et al, 

2011; GRABHERR et al., 2011; FLACH et al., 2014; GRABHERR et al., 2017), este estudo 

apresentou dois métodos de ATCPM em cadáveres de cães conservados por meio de 

congelamento. 

 O pulmão é um órgão que sofre significativas alterações seja pela causa do óbito, seja 

nos diferentes estágios da morte, tornando desafiadora a análise das imagens de TCPM e 

ATCPM. Tanto pela média ponderada geral dos pontos estudados, quanto pela média 

ponderada por região, dorsal direita e esquerda, ventral direita e esquerda e acessório, os 

quadros mostram que nos cadáveres 9 e 15 houve um aumento de atenuação, porém, no 9  

sem uma distribuição relevante entre as regiões analisadas e no cadáver 15, com uma aumento 

maior da atenuação nas regiões dorsais e de lobo acessório do que nas ventrais. E, nos 

cadáveres 10 e 12, não houve diferença estatística na atenuação. Outro ponto importante dessa 

avaliação é que a área medida de cada região era diferente, ficando difícil a comparação entre 

dorsal e ventral na fase sem contraste, além das alterações pré-existentes. Contudo, as duas 

vias de acesso propostas servem para a realização da ATCPM em cães conservados por 

congelamento e para a região pulmonar, em especial, sugere-se novos estudos para melhor 

compreensão dessa região nos diferentes estágios da morte por esta nova técnica de avaliação. 
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 O fator limitante deste estudo foi o número de casos, porém vale ressaltar que o tempo 

para realizar a TCPM e a ATCPM e a análise das imagens foi relativamente dispendioso 

quando comparado ao exame clínico de rotina de angiotomografia computadorizada dessas 

regiões; e que este estudo é uns dos primeiros realizados a fim de se contribuir com a 

definição de protocolos e análise das imagens da TCPM e ATCPM na medicina veterinária.  

3.7. CONCLUSÃO 

 Foi possível estabelecer a exequibilidade de duas vias de acesso para a realização da 

ATCPM em cadáveres de cães conservados por congelamento. A via cervical demonstrou ser 

mais indicada para avalição da cabeça, ao passo que, para avaliação do abdômen, a via de 

acesso femoral seria de primeira escolha. A distribuição heterogênea da mistura PEG e 

contraste iodado pode ser encontrada durante a avaliação da ATCPM devido à presença de 

coágulos ou obstruções.  
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CAPÍTULO 4  

PROTOCOLOS DE ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POST MORTEM 

EM CÃES: DILUENTES E TEMPO DE ÓBITO  

4.1. RESUMO 

O início de estudos de protocolos de angiotomografia computadorizada post mortem em cães 

é recente. Sua introdução no auxílio ao diagnóstico post mortem pode incrementar os achados 

da necropsia convencional e traz uma perspectiva de aplicações, em especial em medicina 

veterinária forense, além de detectar lesões à semelhança do uso de tomografia 

computadorizada no diagnóstico clínico. Este estudo comparou dois protocolos com tipos de 

diluentes diferentes misturados a contraste iodado hidrossolúvel em cadáveres de cães com 

diferentes tempos de óbito e concluiu que ambas as misturas podem ser usadas na avaliação 

do sistema vascular e de estruturas da cabeça, tórax e abdômen e que não houve importante 

diferença nas avaliações em relação ao tempo de óbito dos cães, entre 2 horas e 16 horas. 

4.2. INTRODUÇÃOS  

O primeiro relato do uso de tomografia computadorizada post mortem (TCPM) foi em 

1983 (GRABHERR et al., 2014; GRABHERR et al., 2017) e da angiotomografia 

computadorizada post mortem (ATCPM) foi relatada em meados de 2005 (JACKOWSKI et 

al., 2005; GRABHERR et al., 2006). Desde então, diversos protocolos de avaliação de TCPM 

e ATCPM têm sido publicados na medicina, com a finalidade de melhorar a interpretação das 

imagens, diminuir artefatos de técnica e melhorar o preenchimento dos vasos na ATCPM 

(GRABHERR et al., 2010). 

Em 2005, Jackowski et al. avaliaram o acesso inguinal do corpo humano para 

viabilizar o estudo futuro das aplicações da ATCPM. Este trabalho concluiu que o acesso por 

meio da artéria femoral foi viável e que o volume proposto foi suficiente para observar todas 

as artérias. Porém, para evitar a sobreposição dos vasos e melhorar a individualização dos 

mesmos, os autores recomendaram injetar um volume de 1 – 2L para a realização da ATCPM. 

A aplicação deste protocolo possibilitou detectar a estenose das artérias e o extravasamento 

dos contrastes utilizados, sugerindo que a ATCPM pode ser útil para se verificar alterações 

em tecidos moles, pequenas hemorragias ao redor de tumores, que podem não ser vistas na 

autopsia convencional e, principalmente, detectar lesões não diagnosticadas previamente ao 
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óbito. Além disso, Jackowski et al. (2005), ainda sugerem o estudo do sistema venoso e de 

coleta percutânea de material guiada para se complementar a ATCPM.  Por fim, foi 

recomendado o uso de uma pressão entre 50 – 60 mmHg, para se evitar a ruptura dos vasos 

menores quando usar um contraste aquoso. Porém, em literatura há descrito que a viscosidade 

do contraste requer pressões entre 100 mmHg até 250 mmHg (JACKOWSKI et al.; 2005). 

Grabherr et al. (2006), ao avaliar a ATCPM com o uso de um contraste lipossolúvel e 

um diluente a base de óleo diesel, concluíram que, utilizando esta mistura, não houve o 

extravasamento para os tecidos. Mais tarde, em 2008, ao avaliar a realização da ATCPM em 

ratos com uma mistura a base de óleo e de contraste iodado lipossolúvel, Grabherr et al. 

(2008) observaram que o contraste alcançou todos os vasos sanguíneos, sem extravasamento 

para os tecidos adjacentes.   

A etapa seguinte dos trabalhos desenvolvidos por Grabherr et al. (2011) foi a 

padronização dos protocolos de ATCPM. Esta padronização foi baseada na revisão de outros 

protocolos já publicados, considerando o uso de uma máquina extracorpórea modificada e a 

mistura avaliada em 2008. Este estudo permitiu verificar diferentes questões para as misturas 

(qual o volume a ser usado; qual a mistura de Angiofil® em óleo de parafina; qual o efeito do 

uso de óleo de parafina isoladamente; qual a perfusão do volume injetado), a fim de se definir 

qual o melhor protocolo de ATCPM. Como resultado, de todos os protocolos testados, o mais 

indicado foi o que utilizou 3,7 L da mistura (óleo de parafina – 3,5L e 6% de Angiofil® – 210 

ml), sendo 1,2 L da mistura na fase arterial, 1,6 L na fase venosa e 500 ml na fase dinâmica. 

Entre os critérios utilizados para tal indicação, foi considerado o preenchimento completo dos 

vasos, tendo em vista que nos volumes menores não há como distinguir se o preenchimento 

incompleto é por conta de oclusão do vaso ou do volume injetado. Por este protocolo, a fase 

arterial ficou muito bem definida e na fase venosa, em alguns casos, não houve presença de 

mistura nos vasos da cabeça. Além disso, não foi notado extravasamento nas fases estudadas 

da ATCPM. Por fim, uma vantagem importante do uso da ATCPM é o seu uso para detecção 

de aneurismas e locais de pequenos extravasamentos, uma vez que na autopsia convencional 

não se avaliam todos os vasos  (ROSS et al., 2014; GRABHER et al., 2011).  

Entretanto, um cuidado deve ser ressaltado, o uso de misturas oleosas pode promover 

embolismo arterial por gordura no tórax. Portanto, deve-se realizar biopsia antes da ATCPM 

quando for utilizar este tipo de mistura, a fim de diferenciar se a causa da morte foi o 

embolismo por gordura ou se foi a mistura utilizada (GRABHER et al., 2011).  
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A fim de minimizar o artefato de oclusão (GRABHERR et al, 2011; FLACH, et al, 

2014; ROSS et al., 2014; GRABHERR et al, 2017), Grabherr et al. (2014) descreveram os 

avanços na área de ATCPM, considerando importante a realização de três fases de ATCPM 

por vez, para a correta interpretação das imagens adquiridas. Por conta da exatidão do local de 

sangramento, a ATCPM associada à coleta percutânea de amostra tecidual (AGHAYEV, E et 

al., 2007; BOLLIGER et., 2010), tornou-se o padrão ouro na investigação de erros médicos 

(GRABHER et al., 2014). Recentemente, em uma revisão elaborada por Grabherr et al. 

(2017) sobre a ATCPM foi mencionado que os estudos seguem para que se tenha um 

diagnóstico semelhante à investigação clínica, na tentativa de se detectar a fonte de 

sangramento, quantificar a perda sanguínea e observar as variações anatômicas do sistema 

vascular e as alterações clínicas do sistema vascular. 

Frente  a escassez de estudos que avaliem os protocolos de técnica de ATCPM em 

animais (IBRAHIM et al, 2012; HOSTETTLER et al, 2015; FRANCKENBERG et al., 2015; 

RIBAS et, 2016; FERRANTE et al, 2017; PINTO et al., 2017a ; PINTO et al., 2017b; 

WATSON; HENG, 2017; MASSAD, et al, 2018), este trabalho visou a comparação de dois 

diferentes diluentes da mistura com contraste iodado em dois grupos de cadáveres de cães 

com distintos tempos de óbito na realização de ATCPM.  

4.3. MATERIAL E MÉTODO 

Origem dos animais 

 Este estudo utilizou 8 cadáveres de cães, sendo 5 machos e 3 fêmeas, 4 sem raça 

definida, 2 Daschund, 1 Chow Chow, 1 Cocker; com idade que variou de 11 anos até 18 anos 

e peso entre 1,5 kg até 14 kg. Os animais foram submetidos à eutanásia por conta do estado 

geral. Todos provenientes de um hospital veterinário escola e um outro privado. Os tutores 

dos animais assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

Material utilizado para a ATCPM 

Para a realização da ATCPM foi utilizado um meio de contraste iodado hidrossolúvel 

e dois diluentes: polietilenoglicol (PEG) ou óleo vegetal. Estes foram administrados pelo 

acesso inguinal através das artéria e veia femorais, com o uso de uma bomba injetora de 

contraste modelo MedradVistron CT P

 
Pda marca Medrad RadiologyP

TM
P, numa pressão de 150 

psi. 
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O volume injetável de cada fase (arterial e venosa) de contraste e diluente foi de 23% 

da volemia do cão, considerando a volemia em 60 ml/kg (KONIG et al., 2002). Em relação ao 

volume de cada fase, foi composto por 5% de contraste iodado e 95% de diluente – PEG. 

Desenho experimental 

 Os cadáveres foram divididos em 2 grupos de acordo com o tempo de óbito. O grupo 

1 consistiu em animais que vieram a óbito em até 2 horas antes da realização dos exames de 

imagem e o grupo 2, animais com 12h à 16h horas pós-óbito. Em todos os grupos foi feita a 

comparação entre o uso da mistura de óleo vegetal e de PEG, sendo que cada tipo de mistura 

foi utilizada em dois animais de cada grupo. 

Aquisição e análise das imagens 

As imagens foram adquiridas por meio do equipamento de Tomografia 

Computadorizada helicoidal de 16 canais da marca Philips (Philips MX 8000 - IDT). A 

técnica utilizada foi 120 kVp, 250 mA, kernel médio, colimação 16x1,2mm.  

As regiões de estudo foram cabeça (encéfalo, cavidade nasal e seio frontal), tórax 

(artéria aorta, veia cava, pulmões e coração), e abdômen (artéria aorta, veia cava, , fígado, 

pâncreas, baço, rins, adrenais) com imagens adquiridas em um bloco único contendo essas 

três regiões. Os cadáveres foram posicionados em decúbito dorsal. A espessura do corte foi de 

3mm , incremento de 1,5 mm e com dois filtros: algoritmo para osso (sharp) e algoritmo para 

pulmão (lungenhancement), este reconstruído com 2 mm de espessura e 1 mm de incremento. 

Uma avaliação geral subjetiva das imagens foi feita pelos radiologistas envolvidos no 

projeto. Utilizou-se a reconstrução multiplanar (MPR) que incluiu os cortes transversal, dorsal 

e sagital, nas três fases adquiridas e nos filtros adequados para cada região em estudo. A partir 

desta, iniciou-se a realização das mensurações que foi feita por um dos observadores 

considerando-se pontos referenciados de regiões de interesse. A medidas, em unidades 

Hounsfield UH), foram realizadas para que se verificasse o preenchimento do sistema 

vascular pela mistura e o realce do parênquima dos órgãos. Este estudo utilizou de forma 

sistemática a mesma metodologia de análise de imagens de TCPM e ATCPM do estudo 

reportado no capítulo anterior (p. 28-45). 
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4.4. ESTATÍSTICA 

Análise estatística dos dados 

 Cada órgão ou estrutura foram avaliados com base em um conjunto de pontos 
referenciados. Para cada ponto considerado, três medidas repetidas foram obtidas. Portanto, 
estes pontos foram caracterizados pelo valor da média dessas três medidas (digamos, 
𝑋�(𝑝𝑜𝑛𝑛𝑜,𝑜𝑜𝑜ã𝑜)).  
 O processo de mensuração da radiodensidade é laborioso e não é considerado rápido. 
Portanto, para este estudo, o número de 3 medidas repetidas foi o ideal para ter uma base de 
incerteza instrumental e de desvio padrão estatístico (Vuolo, 1996). 
 Dependendo da viabilidade inerente a cada órgão ou estrutura, o número de pontos 
referenciados variou de um a nove. Entretanto, para sintetizar os resultados, os resultados do 
conjunto de pontos referenciados foram caracterizados por um único valor. Em outras 
palavras, foi necessário obter uma média das médias das medidas dos pontos referenciados. 
Para este caso, a solução mais adequada foi estimar uma média ponderada entre todas as 
médias, conforme a expressão abaixo (Cochran, 1965). 
 

𝑋�𝑓𝑓𝑛𝑎𝑎 =
∑(𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑟𝑚𝑟𝑟çõ𝑚𝑒 𝑛𝑚 𝑟𝑚𝑛𝑟𝑚 𝑟) × (𝑚é𝑑𝑟𝑑 𝑐𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑚 𝑟𝑚𝑛𝑟𝑚 𝑟)

𝑟𝑚𝑟𝑑𝑐 𝑑𝑚 𝑚𝑚𝑟𝑚𝑟𝑟çõ𝑚𝑒 𝑚𝑛𝑟𝑚𝑚 𝑟𝑚𝑑𝑚𝑒 𝑚𝑒 𝑟𝑚𝑛𝑟𝑚𝑒
 (1) 

  
 Para compreender melhor a expressão (1), considere o seguinte exemplo. Suponha um 
órgão qualquer avaliado. Nele, foram considerados 4 pontos referenciados. Cada ponto foi 
medido com outras 3 repetições. Suponha que os valores obtidos foram os apresentados na 
tabela abaixo para cada ponto e sua respectiva medida. A pergunta é “qual valor deve ser 
adotado para representar o órgão estudado?”. 
 

 Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 Média 
Ponto 1 3 6 3 4,0 
Ponto2 6 9 3 6,0 
Ponto3 2 4 4 3,3 
Ponto 4 2 1 7 3,3 

 
Para o cálculo da média ponderada, utilizamos a expressão (1), exemplificada a seguir. 

𝑋�𝑓𝑓𝑛𝑎𝑎 =
(12 × 4,0) + (18 × 6,0) + (10 × 3,3) + (10 × 3,3)

50
≅ 4,5 (2) 

 
Portanto, neste exemplo, a média ponderada para o órgão seria de 4,5. 
 
Dado que neste estudo visa-se estabelecer uma comparação entre as fases (sem contraste, fase 
arterial e fase venosa) e entre os cortes (transversal, dorsal e sagital), cada órgão ou estrutura 
foi caracterizado pela sua respectiva média ponderada para cada fase e tipo de corte. 
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4.5. RESULTADOS  

 Os resultados foram compilados em quadros e gráficos que apresentaram as médias 

ponderadas para as regiões estudadas e os mais representativos estão ilustrados em figuras.

  

Gráfico 1: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao encéfalo, corte transversal.  
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Gráfico 2: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao encéfalo, corte dorsal.  
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Gráfico 3: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem à cavidade nasal. As barras de cor cinza, preta e branca correspondem aos 
casos sem contraste, à fase arterial e à fase venosa, respectivamente. Para cada par de barras, a que se posiciona 
do lado esquerdo corresponde a medida obtida pelo lado esquerdo, enquanto que a barra posicionada a direita foi 
obtida pelo lado direito do animal. 
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Gráfico 4: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao seio frontal. .  As barras de cor cinza, preta e branca correspondem aos 
casos sem contraste, à fase arterial e à fase venosa, respectivamente. Para cada par de barras, a que se posiciona 
do lado esquerdo corresponde a medida obtida pelo lado esquerdo, enquanto que a barra posicionada a direita foi 
obtida pelo lado direito do animal. 
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Gráfico 5: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo no corte transversal. Estes resultados se referem ao pulmão.  
 

 
Quadro 1: Valores médios específicos das medidas do pulmão no grupo 1. 
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Quadro 2: Valores médios específicos das medidas do pulmão no grupo 2. 
 
 

 
 
 
 
Gráfico 6: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao coração.  
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Gráfico 7: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao fígado.  
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Gráfico 8: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao pâncreas.  
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Gráfico 9: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao baço.  
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Gráfico 10: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao rim direito no plano sagital.  
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Gráfico 11: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao rim direito no plano transversal.  
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Gráfico 12: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao rim direito no plano dorsal.  
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Gráfico 13: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao rim esquerdo no plano sagital.  
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Gráfico 14: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao rim esquerdo no plano transversal.  
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Gráfico 15: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao rim esquerdo no plano dorsal.  
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Gráfico 16: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem à adrenal direita.  
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Gráfico 17: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem à adrenal esquerda.  
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Quadro 3: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao sistema vascular.  

 
 
Gráfico 18: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem à aorta torácica.  
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Quadro 4: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao sistema vascular.  
 

 
 
Gráfico 19: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem à aorta abdominal.  
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Quadro 5: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao sistema vascular.  

 

Gráfico 20: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem à veia cava cranial.  
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Gráfico 21: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem à veia cava caudal.  

 

 
Quadro 6: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem ao sistema vascular.  
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Gráfico 22: Valores médios ponderados das três medições obtidas a partir das avaliações sobre os cadáveres do 
estudo. Estes resultados se referem à veia cava abdominal.  
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Figura1: Preenchimento dos vasos intracranianos 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A: plano sagital evidenciando os vasos intracranianos preenchidos por mistura homogênea PEG e 

contraste iodado hidrossolúvel. B: plano transversal. C: plano dorsal. 
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Figura 2: Preenchimento dos vasos hepáticos, artéria aorta e veia cava com a mistura PEG e contraste iodado 

hidrossolúvel 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: Avaliação do fígado nas fases sem contraste (A), arterial (B), venosa (C) e (D) outro corte da fase 

venosa evidenciando a mistura PEG e contraste iodado hidrossolúvel. 
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Figura 3: Preenchimento dos vasos hepáticos, artéria aorta e veia cava com a mistura óleo e contraste iodado 
hidrossolúvel 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: Avaliação do fígado nas fases sem contraste (A), arterial (B), venosa (C) evidenciando a mistura óleo e 

contraste iodado hidrossolúvel. 
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Figura 4: Realce de região com alteração pré-existente 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A, B e C, plano transversal, nas fases sem contraste, arterial e venosa no janelamento para cavidade 

nasal. D, E e F, plano transversal, nas fases sem contraste, arterial e venosa no janelamento para tecidos moles, 

no qual se evidencia o realce da cavidade nasal. 
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Figura 5: Realce de região por extravasamento da mistura PEG e contraste 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A, B, plano transversal, nas fases sem contraste e venosa no janelamento para cavidade nasal 

ilustrando o extravasamento da mistura. C e D, plano transversal, nas fases sem contraste e venosa no 

janelamento para partes moles, ilustrando o extravasamento da mistura. 
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Figura 6: Cavidade torácica evidenciando coágulos 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A, C, planos sagital e dorsal na fase sem contraste. B e D, planos sagital e dorsal na fase venosa. 
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Figura 7: Cavidade abdominal evidenciando coágulos 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A, plano dorsal. B, plano transversal evidenciando presença de coágulo em veia cava. 
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Figura 8: Diferença no preenchimento da aorta com a mistura PEG e contraste iodado hidrossolúvel e com a 

mistura óleo e contraste iodado hidrossolúvel 

 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A, C, mistura PEG e contraste iodado hidrossolúvel, evidenciando o preenchimento homogêneo da 

aorta. B e D, mistura óleo e contraste iodado hidrossolúvel, evidenciando o preenchimento heterogêneo da aorta. 
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Figura 9: Presença de coágulo em fase sem contraste 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A, plano sagital. B, plano transversal, C, evidenciando em 82,6 UH da densidade da veia cava. C, 

plano dorsal. 
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Figura 10: Mistura heterogênea óleo e contraste iodado hidrossolúvel 

 

 

Fonte: Imagens do arquivo do Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ/USP 

Legenda: A, plano sagital, veia cava cranial e caudal. B, plano transversal com evidência do óleo, contraste 

iodado hidrossolúvel e coágulo. C, plano dorsal. 

Análise subjetiva 

 Durante a análise subjetiva das fases pós contraste não se observou o extravasamento 

da mistura para a cavidade gástrica e lúmen de alças intestinais em todos os casos avaliados e 

houve o preenchimento de vasos intracranianos em 6 casos dos 8 avaliados.  
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4.6. DISCUSSÃO 

 Os cadáveres de cães que compuseram essa amostra foram todos submetidos à 

eutanásia por conta do estado geral e alterações clínicas pré existentes e estes fatores 

contribuíram para que se encontrasse diferentes cenários na avaliação das regiões em estudo.  

 A avaliação do encéfalo permitiu observar que os vasos intracranianos foram 

preenchidos, em especial no cadáver 5 (Figura 1). O parênquima hepático também ilustrou 

bem o preenchimento dos vasos, em ambas as misturas utilizadas, porém com realce mais 

homogêneo quando utilizada a mistura PEG (Figura 2) e contraste iodado hidrossolúvel e 

mais heterogêneo, quanto utilizado óleo e contraste iodados hidrossolúvel (Figura 3). 

Todavia, concordando com Jackowski et al. (2005) e Grabherr et al. (2006) a ATCPM é uma 

técnica viável na avaliação do preenchimento de vasos de menor e maior calibre.  

 A cavidade nasal esquerda sofreu realce no cadáver 1 por conta de alteração pré 

existente (Figura 4). No cadáver 3 houve realce para as cavidades nasais e seios frontais 

bilaterais e para os pulmões (Gráfico 5, Quadros 1 e 2 e Figura 5). Levanta-se a hipótese no 

caso do deste de uma sobrecarga, na fase venosa, de volume/pressão visto que, foi observado 

comparativamente aos demais animais, menor distribuição do contraste para os órgãos 

abdominais, possivelmente relacionado por obstrução por presença de coágulos (Figuras 6 e 

7). Portanto, não se espera com o volume utilizado que se encontre realce das cavidades 

nasais e seios frontais, a não ser quando houver alteração pré-existente à semelhança do 

exame clínico de TC, como reportado anteriormente (GRABHERR et al. 2017), ou 

sobrecarga de volume/pressão. 

 O pulmão foi um órgão de difícil avaliação neste estudo devido à heterogeneidade da 

amostra. Portanto, tanto no gráfico geral do comportamento das misturas quanto  no quadro 

específico por região não se verificou um comportamento de distribuição das misturas nem 

entre os tempos de óbito de cadáveres (Gráfico 5 e Quadros 1 e 2).  Portanto, acredita-se que 

trabalhos futuros específicos para a análise do pulmão sejam importantes para a o melhor 

entendimento de como este órgão se comporta na ATCPM de cães. 

 O coração foi um órgão que não teve realce na parede do ventrículo esquerdo, porém, 

suas câmaras foram preenchidas pelas misturas, sendo heterogêneo preenchimento por ambas 

na presença de coágulos (Gráfico 6). Observou-se preenchimento ocasional de vasos 



 
102 

coronarianos, assim acredita-se que protocolos especificamente desenvolvidos para a avalição 

do coração possam trazer informações adicionais importantes, assim como relatado nos 

estudos em medicina (JACKOWISK et al., 2005; JACKOWSKI et al., 2008; GRABHERR et 

al., 2006). 

 Os rins tiveram um UH semelhante, independente dos grupos, na fase sem contraste, 

com UH variando entre 42,2 e 55,3 em média (Gráficos 10-15). A partir da análise feita, 

pôde-se inferir que os três planos de avaliação são importantes e caracterizaram bem as 

misturas predominantemente na fase arterial, e nos diferentes tempos de óbito dos cadáveres 

(Gráficos 9-14). Nas glândulas adrenais apresentaram HU entre 23,1 e 62, 5 na fase sem 

contraste e sofreram realce predominante na fase venosa para ambas as misturas (Gráficos 16 

e 17). Portanto, estudo demonstrou que tanto os rins, como as adrenais, podem ser avaliadas 

em cadáveres com esses tempos de óbito e que os dois tipos de mistura podem ser usadas na 

avaliação dessas regiões. 

 O pâncreas teve o HU que variou de 48,4 a 75,6 na fase sem contraste e em dois 

cadáveres do grupo 2 realçaram, um com tempo de óbito de duas horas e um no tempo de 

12h-16h, em ambos foi utilizada a mistura PEG e contraste; na mistura óleo e contraste 

apenas um cadáver realçou e foi no tempo de 12h-16h (Gráfico 8). Acredita-se que pode 

realce tenha relação com o tempo do óbito, apesar de não apresentar uma amostra 

significativa, encontra-se em literatura um trabalho que relacionou o realce do pâncreas por 

conta de autólise e uso de uma pressão de injeção da mistura de contraste entre 60 e 70 psi 

(JACKOWSKI et al., 2005; JACKOWSKI et al., 2008). Neste estudo mesmo utilizando-se 

pressão de 150 psi, só houve realce em apenas 3 cadáveres em contraposição à pressão 

relatada por Jackowski et al. (2005). 

 O baço teve o HU que variou entre 52,6 e 86,9 na fase sem contraste e apenas em um 

exame realçou, no qual foi injetado a mistura PEG e contraste, o qual leva as hipóteses de que 

para esse órgão pode ser que o volume injetado ou a pressão utilizada possam não ter sido 

suficientes ou então que processos obstrutivos post mortem dos vasos de menor calibre não 

tenham permitido a perfusão do órgão.  

 A baixa ou ausente perfusão de órgãos como encéfalo, coração, baço e pâncreas 

também pode ser explicada pela viscosidade da mistura injetada como foi sugerido por 

Jackowski et al. (2008). Assim, estudos que relacionem a viscosidade das misturas e a 



 
103 

qualidade das imagens de ATCPM são importantes especialmente para estabelecer se 

misturas menos viscosas podem gerar artefatos que impeçam a adequada avaliação dos 

exames. 

 As imagens de ATCPM  permitiu uma avaliação interessante do sistema vascular na 

comparação entre as misturas. A homogeneidade da mistura PEG e contraste iodado 

hidrossolúvel  (Figura 8) torna a avaliação mais rápida e quando da presença de redução de 

HU pode indicar a presença de processo obstrutivo pré existente ou post mortem (Figura 9). A 

heterogeneidade da mistura óleo e contraste iodado hidrossolúvel (Figuras 8 e 10) tornou a 

interpretação dos resultados por vezes duvidosa especialmente pelo fato do valor de HU não 

corresponder ao esperado e por vezes não se correlacionar com os achados observados. 

Portanto, a diferenciação todavia entre processo obstrutivo pré existente ou post mortem pode 

ser desafiadora como reportado em literatura (GRABHERR et al, 2011; FLACH, et al, 2014; 

ROSS et al., 2014; GRABHERR et al, 2017) (Figura 9).   

 Observou-se que a mistura óleo e contraste iodado hidrossolúvel tem um 

comportamento heterogêneo, permitindo medir apenas o contraste, ou o óleo somente, ou uma 

mistura heterogênea de ambos e, também conseguiu diferenciar a presença de coágulo 

(Gráficos x, Figura 10). 

 Em relação à variável tempo de óbito dos cadáveres (fresco 2h e fresco 12 à 16h) não 

houve diferença estatística entre de densidade das estruturas avaliadas dos grupos 1 e 2 na 

fase sem contraste (Gráficos 1- 22). Houve aumento de UH na fase sem contraste quando 

coágulos estavam presentes (Figura 1).  

 Portanto, assim como observado nos trabalhos da medicina, a presença de coágulos 

ainda é um desafio nesse campo, sendo o principal artefato de técnica encontrado e que 

promove a discussão sobre como diferenciá-los em alteração pré existente daquelas que 

ocorrem a partir do óbito (ROSS, et al., 2014; JACKOWSKI et al., 2005; GRABHERR et al., 

2006; GRABHERR et al, 2010 GRABHERR et al., 2014; GRABHERR et al., 2017). 

 Não foi verificado extravasamento das misturas nas fases arterial e venosa em nenhum 

dos cadáveres estudados no volume proposto, diferentemente do relatado em alguns trabalhos, 

nos quais se observou o extravasamento para o lúmen de alças intestinais, cavidade gástrica e 
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um acentuado realce em pâncreas em autólise (JACKOWSKI et al., 2005; JACKOWSKI et 

al., 2008). 

 Por ter poucos trabalhos publicados na medicina veterinária, ainda há um vasto campo 

a ser explorado. Este estudo foi pioneiro na comparação da ATCPM em cães com diferentes 

tempos de óbito com uso de dois tipos de diluentes para avaliação do sistema vascular, órgãos 

da cabeça, tórax e abdômen. E assim, pôde contribuir para  introdução de novos de protocolos 

na área, assim como se observou na medicina  (JACKOWSKI et al., 2005; GRABHERR et 

al., 2006; GRABHERR et al, 2010 GRABHERR et al., 2014; GRABHERR et al., 2017). 

4.7. CONCLUSÃO 

 Este estudo concluiu que a TCPM e ATCPM, em um tempo de óbito de até 16h, 

podem ser realizadas sem que haja comprometimento das condições técnicas para realização 

dos exames e com obtenção de imagens de qualidade para a interpretação. A mistura PEG e 

contraste iodado hidrossolúvel, no volume testado e em cadáveres com diferentes tempos de 

óbito, pôde ser utilizada na avaliação do sistema vascular de cães. Assim, poderá ser uma 

ferramenta importante para auxiliar no diagnóstico post mortem, visto que preencheu os vasos 

de diferentes calibres e realçou tecidos de diferentes órgãos. A mistura óleo e contraste iodado 

hidrossolúvel apresentou preenchimento heterogêneo, fator este que pode gerar imagens de 

interpretação dúbia. 
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