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RESUMO

LEÃO, A. P. Estudo retrospectivo da prevalência das alterações ultrassonográficas 
em baço de cães e gatos. [Retrospective study of ultrasonographic changes prevalence 
in  spleens  of  dogs  and  cats].  2018.  20  f.  Monografia  (Residência  em  Medicina 
Veterinária  –  Área  de  concentração  em  Diagnóstico  por  Imagem  em  Animais  de 
Companhia)  –  Programa  de  Residência  em Saúde  e  Áreas  da  Saúde  em Medicina 
Veterinária, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2018.

O baço é considerado o maior órgão do sistema linfático de cães e gatos, e pode ser 
acometido por diversas doenças. O exame ultrassonográfico torna-se peça fundamental 
para  avaliação  deste  órgão,  auxiliando  na  identificação  das  alterações  esplênicas. 
Considerando a relevância da desordem sistêmica que as alterações no baço causam ao 
organismo,  a  presente  pesquisa  teve  como  objetivo  realizar  uma  avaliação 
ultrassonográfica  das  diferentes  doenças  que  acometem  o  baço  de  cães  e  gatos,  e 
efetuar,  um  estudo  retrospectivo  sobre  a  prevalência  das  afecções  esplênicas 
identificadas  pela  ultrassonografia  no  Setor  de  Diagnóstico  Por  Imagem  (SDI)  do 
Hospital Veterinário Professor Mário Dias Teixeira - Hovet (Ufra). Foram incluídos no 
estudo cães e gatos de ambos os sexos, de diversas raças e idades, oriundos da rotina 



clínica e encaminhados ao SDI do Hovet/Ufra, no período compreendido entre Janeiro 
de  2016  a  Dezembro  de  2017,  submetidos  à  ultrassonografia  abdominal.  Os  dados 
obtidos compilados e analisados, obtendo-se a prevalência de cada alteração esplênica 
diagnosticada por espécie e gênero, através da estatística descritiva sob apresentação 
percentual.  No  período  estudado,  foi  possível  diagnosticar  911  casos  clínicos 
envolvendo afecções esplênicas, representando 41,05% do total dos exames realizados. 
Na espécie canina, a maior frequência foi em cadelas (72,50%), e em felinos observou-
se  uma  maior  ocorrência  em  machos  (56,56%).  A maior  casuística  das  anomalias 
esplênicas  está  relacionada  à  esplenomegalia,  correspondendo  a  76,4% do  total  de 
afecções diagnosticadas.  Destarte,  comprovou-se que a ultrassonografia é um bom e 
importante  método  de  diagnóstico  de  afecções  que  acometem  o  baço,  e  que  traz 
relevante contribuição no que se refere à determinação da localização da lesão, bem 
como a identificação de esplenomegalia.

Palavras chave: Caninos; Esplênico; Felinos; Ultrassom abdominal.

ABSTRACT

LEÃO, A. P. Retrospective study of the prevalence of ultrasonographic alterations 
in  spleens  of  dogs  and  cats. [Estudo  retrospectivo  da  prevalência  das  alterações 
ultrassonográficas em baço de  cães e gatos]. 2018. 20 f. Monografia (Residência em 
Medicina Veterinária – Área de concentração em Diagnóstico por Imagem em Animais 
de Companhia) – Programa de Residência em Saúde e Áreas da Saúde em Medicina 
Veterinária, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2018.

Spleen is considered the largest organ of the lymphatic system of dogs and cats, and can 
be affected by several diseases. Ultrasonographic examination becomes a fundamental 
piece  for  evaluation  of  this  organ,  helping  to  identify  the  splenic  alterations. 
Considering the relevance of systemic disorders caused by spleen changes in the body, 
the present study aimed to perform an ultrasound evaluation of the different diseases 
that affect the spleen of dogs and cats and to carry out a retrospective study on the 
prevalence  of  identified  splenic  affections  by  ultrasonography  in  the  Setor  de 
Diagnóstico  por  Imagem  (SDI)  of  the  Hospital  Veterinário  Professor  Mário  Dias 
Teixeira - Hovet (Ufra). The study included dogs and cats of both sexes, different races 



and ages, from the clinical routine and referred to SDI – Hovet / Ufra, from January 
2016 to December 2017, submitted to abdominal ultrasonography. The obtained data 
was  compiled  and  analyzed,  obtaining  the  prevalence  of  each  splenic  alteration 
diagnosed by species and gender,  through the descriptive statistics under percentage 
presentation. During the study period, it  was possible to diagnose 911 clinical cases 
involving  splenic  affections,  representing  41.05%  of  the  total  number  of  exams 
performed. In the canine species, the highest frequency was in bitches (75,50%), and in 
feline  a  higher  occurrence was observed in  males  (56,56%).  The largest  number  of 
splenic anomalies is related to splenomegaly, corresponding to 76.4% of all diagnosed 
conditions.  Thus,  it  has  been  proven  that  ultrasonography  is  a  good  and  important 
method for the diagnosis of conditions affecting the spleen, and that it has a relevant 
contribution in determining the location of the lesion, as well as the identification of 
splenomegaly.

Keywords: Canine; Splenic; Feline; Abdominal ultrasound.
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1 INTRODUÇÃO

O baço é considerado o maior órgão do sistema linfático de cães e gatos. Apesar 

de  desempenhar  importantes  funções  no  organismo,  como  atividades  linfática, 

imunológica, circulatória e hematopoiética (FRY; MCGAVIN, 2007), não é um órgão 

vital,  pois, na sua ausência,  outros órgãos, como o fígado e medula óssea,  realizam 

algumas das suas funções (KONIG; LIEBICH, 2006).

Este órgão pode ser acometido por diversas doenças, como hiperplasia nodular, 

hematoma,  abscesso,  esplenite,  torção e processos  neoplásicos  benignos e  malignos. 

Dentre essas enfermidades, destacam-se as neoformações, visto ser um dos principais 

órgãos  para  o  desenvolvimento  de  tumores  primários  e  metastáticos  (MORRIS; 

DOBSON, 2007). 

Neste  cenário,  destaca-se  a  ultrassonografia  abdominal,  um dos  métodos  de 

diagnóstico por imagem mais utilizado na rotina médica de pequenos animais. Trata-se 

de um exame dinâmico, não invasivo e de baixo custo quando comparado a técnicas 

mais  avançadas  como  a  tomografia  computadorizada  e  a  ressonância  magnética 

(ALVES et al., 2007). 

O exame ultrassonográfico torna-se peça fundamental para avaliação do baço, 

auxiliando na identificação das alterações esplênicas, sobretudo nas de características 

neoplásicas, atuando na investigação da invasão tumoral local, na pesquisa de metástase 

e na pré-determinação da malignidade, que deverá ser confirmada através de exames 

histopatológicos subsequentes, bem como parte do estadiamento clínico (GARCIA et  

al., 2012; MATTOON; BRYAN, 2013).

Ademais, a realização de estudos retrospectivos torna-se uma grande aliada na 

conclusão diagnóstica, pois estabelece a predominância de diversas afecções para assim 

tomar medidas preventivas a fim de evitar altas prevalências. Serve como subsídio para 

os  clínicos  aprimorarem  o  diagnóstico,  bem  como  auxilia  no  entendimento  das 

principais enfermidades de determinado sistema orgânico (CHAVES, 2014).

Considerando  a  relevância  da  desordem sistêmica  que  as  alterações  no  baço 

causam ao organismo, a presente pesquisa teve como objetivo realizar uma avaliação 

criteriosa a respeito das características  ultrassonográficas  das diferentes  doenças que 

acometem o baço de cães e gatos. Além disso, efetuar, através dos dados compilados, 

um estudo retrospectivo sobre a prevalência das afecções esplênicas identificadas pelo 
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exame ultrassonográfico no Setor de Diagnóstico Por Imagem do Hospital Veterinário 

Professor Mário Dias Teixeira - HOVET (UFRA).

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 BAÇO

Considerado  o  maior  órgão  do  sistema  linfático  em cães  e  gatos,  o  baço  é 

responsável  por  desempenhar  múltiplas  funções  de  extrema  importância  para  os 

animais,  das  quais  destacam-se  a  hematopoiese  extramedular  e  a  capacidade  de 

armazenamento  de  até  um  terço  do  total  de  eritrócitos  e  plaquetas  do  organismo 

(BRETON, 2012).

Devido  a  sua  localização  anatômica  e  funcional,  acaba  se  tornando  alvo  de 

diversas afecções, pode ser acometido primariamente em razão de diversas doenças ou 

de  forma  secundária  à  desordem sistêmica,  agindo  como  órgão  sentinela  para  uma 

determinada alteração (CAMPOS, 2011). 

 Alterações de tamanho e forma em baços são comumente reconhecidas em cães 

e  gatos  através  de  palpação  abdominal,  diagnóstico  por  imagem  ou  laparotomia 

exploratória. Desse modo, o clínico pode conseguir informações fundamentais na busca 

pela  solução  definitiva  para  o  paciente  apenas  através  da  avaliação  esplênica 

(MATTOON; NYLAND, 2015).

2.1.1 Anatomia

O órgão está localizado no abdômen cranial esquerdo e normalmente segue a 

curvatura maior do estômago, mas sua posição anatômica exata pode variar, pois irá 

depender da distensão gástrica e do tamanho de outros órgãos abdominais adjacentes. 

Geralmente, a cabeça do baço está localizada abaixo do limite do gradil costal,  com 

corpo e cauda se estendendo ao longo da região hipocondríaca esquerda, ou próximo ao 

abdômen ventral (MATTOON; NYLAND, 2015).

É um órgão falciforme, estreito e longo, sendo a sua porção ventral a mais larga. 

É  altamente  vascularizado,  apresenta  textura  macia  e  uma  coloração  variável, 

normalmente vermelho vivo, mas,  se contraído,  pode ficar com uma tonalidade azul 

arroxeado e consistência firme (FOSSUM, 2012).
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2.2 PATOLOGIA ESPLÊNICA

2.2.1 Sinais clínicos

Os  sinais  clínicos  de  doença  esplênica,  geralmente  são  inespecíficos,  e  na 

maioria das vezes podem ser provenientes de uma afecção primária, na qual os animais 

apresentam episódios  de  vômito,  fraqueza,  anorexia,  perda  peso,  diarreia,  distensão 

abdominal, poliúria e polidipsia (MORAIS et al., 2010).

A esplenomegalia é o sinal clínico mais significativo para suspeita de alteração 

esplênica,  onde  no  momento  do  exame  físico  o  órgão  deve  estar  localizado 

dorsoventralmente no quadrante abdominal anterior esquerdo.  Todavia, é importante 

ressaltar  que nem todas  as  esplenomegalias  são patológicas,  é  preciso  ser  criterioso 

durante a avaliação, levando em conta o tamanho, a raça e a espécie do animal avaliado 

(COUTO, 2014).

2.2.2 Esplenomegalia

Distúrbio referente ao aumento generalizado do baço, independente da causa de 

origem, podendo ser consequência de uma proliferação ou uma infiltração intersticial, 

de  células  normais  e  anormais,  mas  também  pode  estar  envolvida  com  alterações 

vasculares, como nos casos de hiperemia e congestão (COUTO, 2014). Apesar de poder 

ser um sinal importante, por si só não permite chegar a um diagnóstico definitivo, pois 

fornece  pouca  informação sobre  o  mecanismo da  doença  subjacente  (VALLI  et  al., 

2016).

Embora o atendimento de animais com suspeita de esplenomegalia seja comum 

na rotina clínica, muitas vezes é difícil de isolar sua causa (MORAIS et al., 2010). Este 

aumento do volume torna-se um importante indício de como se chegar ao diagnóstico 

da doença. Todavia, pode acarretar problemas por conta da pressão exercida sobre os 

órgãos  adjacentes,  ocasionando  desordens  morfológicas  e  fisiológicas  devido  ao 

exacerbado tamanho do baço (BAPTISTA, 2010). 

 Ademais, com base no mecanismo patológico envolvido, a esplenomegalia pode 

ser dividida em quatro categorias:  inflamatória (esplenite),  hiperplásica, infiltrativa e 

congestiva  (BRETON,  2012).  A  esplenite  é  uma  doença  causada  por  infecções 

bacterianas sistêmicas agudas ou crônicas, como erliquiose e brucelose. Pode atingir o 
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baço ainda, pela ação de um agente infeccioso através da disseminação hematógena, 

feridas  penetrantes  abdominais,  migração de corpo estranho,  ou secundária  à  torção 

esplênica (BRETON, 2012).

A  hiperplasia  linfoide  está  relacionada  ao  aumento  funcional  do  sistema 

fagocitário mononuclear, por conta da ação de doenças bacterianas crônicas, como a 

discoespondilite e brucelose, ou nas desordens causadas por erliquiose, leishmaniose e 

lúpus eritematoso sistémico (COUTO, 2014). 

A congestão esplênica ocorre quando há um comprometimento da circulação 

venosa do baço, nos casos de insuficiência cardíaca congestiva direita, na hipertensão 

portal e na torção esplênica (COUTO, 2014). Pode ser ocasionada, ainda, por fármacos 

como  anestésicos,  tranquilizantes  e  anticonvulsivantes  que  causam  uma  distensão 

vascular e relaxamento do músculo liso do parênquima esplênico, resultando em um 

desvio do sangue de até  30% do volume sanguíneo total.  Sendo assim,  deve-se ter 

precaução  no  momento  da  avaliação  clínica  para  diagnosticar,  erroneamente,  com 

esplenomegalia  animais  sob  o  efeito  de  sedações  ou  anestesias  (DAVIES;  SHELL, 

2002).

A esplenomegalia infiltrativa é uma das mais frequentes causas do aumento de 

volume do baço, a qual é bastante observada em cães e gatos com leucemia aguda ou 

crônica e mastocitose sistêmica. Além disso, pode resultar da infiltração de células não 

neoplásicas, embora não seja comum, exceto nos casos de hematopoiese extramedular, 

diagnóstico comum em esplenomegalias focais e difusas, sendo mais observada no cão 

do que no gato (COUTO, 2014).

2.2.3 Hematopoiese extramedular

A  hematopoiese  extramedular  é  considerada  um  mecanismo  fisiológico 

compensatório  que  ocorre  quando  a  medula  óssea  é  incapaz  de  suprir  a  demanda 

corporal de células sanguíneas, ocorre mais comumente em cães (principalmente nos 

geriátricos) do que em gatos (COUTO, 2014; VALLI  et al., 2016). Inúmeras doenças 

podem estar  correlacionadas  a  hematopoiese  extramedular,  como doenças  infeciosas 

crônicas  (piometra),  anemia  hemolítica  e  trombocitopenia,  e  diversas  neoplasias 

malignas (COUTO, 2014).
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2.2.4 Neoplasias

A  ocorrência  de  tumores  em  pequenos  animais  tem  aumentado 

consideravelmente. Tal condição pode ser resultado do aumento real na incidência ou de 

um  crescimento  substancial  na  população  de  cães  e  gatos  suscetível  para  o 

desenvolvimento  de  neoplasias  (BIRCHARD,  2007;  PAOLONI;  KHANNA,  2007). 

Essas  afecções  são  frequentemente  detectadas  na  rotina  clínica  e  o  reconhecimento 

precoce  da  doença  contribui  para  um melhor  prognóstico,  pois  elas  estão  entre  as 

principais causas de morte dos animais de companhia (FIGHERA et al., 2008).

O  baço  é  formado  por  uma  gama  de  tecidos.  As  neoformações  esplênicas 

primárias podem surgir a partir dos vasos sanguíneos, tecido linfoide, músculo liso ou 

do  tecido  conjuntivo  esplênico  (FOSSUM,  2012),  enquanto  que  as  neoplasias 

secundárias são aquelas que ocorrem através de metástases de outro tumor primário, 

sendo comuns por conta da intensa vascularização do baço (INTILE, 2015).

2.3 ULTRASSONOGRAFIA ESPLÊNICA

A  avaliação  ultrassonográfica  convencional  (modo–B)  é  um  dos  métodos 

imaginológicos  de  diagnóstico  imprescindível  nos  casos  em  que  há  suspeita  de 

acometimento no baço. Desse modo, para a realização do exame ultrassonográfico do 

parênquima esplênico em cães e gatos, necessita-se, primeiramente, realizar tricotomia 

ampla do abdômen, estendendo-se do apêndice xifoide até os últimos pares de glândulas 

mamárias (FELICIANO; GARCIA; VICENTE, 2015).

 Quando  o  aumento  neste  órgão  é  identificado  pelo  exame  de  ultrassom,  o 

significado clínico da esplenomegalia é difícil de ser definido por possuir uma variedade 

de  diagnósticos  diferenciais,  devendo  o  Médico  Veterinário  correlacionar  com  o 

histórico  do  paciente,  os  sinais  clínicos  e  os  exames  laboratoriais  (hematologia, 

microbiologia) para a elucidação diagnóstica (SANTOS et al., 2016). 

Ao exame sonográfico, o baço considerado ecograficamente normal, apresenta 

ecotextura homogênea, sendo hiperecogênico em relação ao parênquima do fígado e ao 

córtex renal em cães, entretanto nos gatos o baço e o fígado podem ser isoecogênicos 

(GIL; FROES; FELICIANO, 2015; INTILE, 2015).

Nos estudos realizados por Morais  et al. (2010), foi relatado que não existem 

critérios  objetivos  quanto  ao  tamanho  normal  do  baço  devido  as  diferenças  entre 
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espécies, pois os felinos apresentam este órgão menor que os caninos de um tamanho 

semelhante, como também entre raças, corroborando com Mattoon e Nyland (2015) que 

afirmam que a avaliação do volume esplênico é totalmente subjetiva.

O  exame  ultrassonográfico  facilmente  identifica  alterações  no  parênquima 

esplênico, mostrando-se um bom método para pesquisa de neoformações abdominais e 

sendo  bastante  preciso  para  determinar  o  órgão  de  origem  da  lesão  e  na  pré 

determinação da malignidade,  que deverá ser  confirmada por exame histopatológico 

subsequente (GARCIA et al., 2012).

Por  conseguinte,  por  mais  que  a  ultrassonografia  (modo-B)  tenha  certa 

sensibilidade em detectar  anomalias  esplênicas,  não pode ser  usada para  diferenciar 

tumores  neoplásicos  malignos  de  benignos,  devido  possuir  grande  quantidade  de 

diagnósticos diferenciais, como a hiperplasia nodular e a hematopoiese extramedular, 

que  são  lesões  regenerativas  comuns,  mas  que  causam  alterações  estruturais  no 

parênquima  esplênico,  normalmente  hipoecogênicas,  que  podem  assemelhar-se  a 

processos neoplásicos infiltrativos (MORAIS et al., 2010; INTILE, 2015). 

2.4 MODO DOPPLER

Apesar  da  ultrassonografia  convencional  ser  muito  útil  na  rotina  clínica  no 

diagnóstico de alterações esplênicas, torna-se importante destacar o uso de uma técnica 

que tem obtido destaque na avaliação da função de vários órgãos, a ultrassonografia 

Doppler, na qual auxilia a esclarecer em tempo real, de maneira não invasiva e segura, 

as características de irrigação de órgãos parenquimatosos como o baço (CARRILLO et 

al., 2012). 

Esta técnica é baseada na interação do ultrassom com o fluxo sanguíneo, onde o 

efeito Doppler ocorre quando o movimento das células sanguíneas é refletido para o 

ultrassom.  Em relação  a  sua  aplicabilidade,  além de  ser  relativamente  recente,  tem 

demonstrado bons resultados em animais e, especificamente no baço, pelo estudo da 

neovascularização tecidual em alterações esplênicas, avaliação de neoplasias e torção 

esplênica, onde nesta última enfermidade é observado a ausência de fluxo sanguíneo 

(GIL; FROES; FELICIANO, 2015).
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3 METODOLOGIA

3.1 ESTUDO RETROSPECTIVO

Foram incluídos no estudo cães (1570) e gatos (649) de ambos os sexos,  de 

diversas  raças  e  idades,  oriundos  da  rotina  clínica  e  encaminhados  ao  Setor  de 

Diagnóstico por Imagem do Hospital Veterinário Professor Mário Dias Teixeira - Hovet 

(Ufra), no período compreendido de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2017, submetidos à 

ultrassonografia  abdominal.  Os  dados  obtidos  após  a  realização  dos  exames  foram 

compilados  em  planilha  Microsoft  Office  Excel® 2016.  Ao  final  da  avaliação  do 

material,  obteve-se  a  prevalência  das  alterações  esplênicas  diagnosticada,  quanto  ao 

caráter  neoplásico,  por  espécie  e  gênero,  por  meio  da  estatística  descritiva,  sob 

apresentação percentual, para análise e apresentação dos resultados.

3.2 AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA

 

Os exames ultrassonográficos foram conduzidos com aparelho Mindray Z6 Vet®, 

equipado com transdutores multifrequências, modelos microconvexo 6C2P (5-8,5MHz) 

e linear 7L4P (6,5-10MHz), sendo a frequência escolhida de acordo com o porte do 

animal.  Como preconizado,  antes  da  realização  do procedimento,  os  animais  foram 

submetidos à tricotomia abdominal e, posteriormente, posicionados em decúbito lateral 

(direito  e  esquerdo)  ou  dorsal  conforme  a  necessidade,  fazendo-se,  em  seguida, 

utilização de gel ecográfico a base de água como agente de contato para o transdutor 

ultrassonográfico. 

Durante a realização do exame foi analisado, subjetivamente, o baço de cada 

animal, em suas três regiões anatômicas (cabeça, corpo e cauda), onde foram avaliados 

aspectos referentes ao seu tamanho, contorno, forma, ecogenicidade e se houve presença 

de alteração no parênquima esplênico,  além de serem avaliados  para a  presença de 

nódulos  em  outros  órgãos  abdominais.  Quando  lesões  esplênicas  eram  detectadas 

avaliava-se e classificava-se de acordo com seu tamanho, ecogenicidade (hiperecoica ou 

hipoecoica) e ecotextura (heterogênea ou homogênea)
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4 RESULTADOS

O  presente  estudo  foi  aprovado  pela  Comitê  de  Ética  Animal  (CEUA)  da 

Universidade Federal Rural da Amazônia com o número de protocolo 016/2017.

4.1.  PREVALÊNCIA  DAS  ESPLENOPATIAS  IDENTIFICADAS  PELO  EXAME 

ULTRASSONOGRÁFICO.

No período estudado, foram possíveis diagnosticar, através da ultrassonografia 

abdominal e dos dados analisados, 911 casos clínicos envolvendo afecções esplênicas, 

representando 41,05% do total dos exames realizados, demonstrando que o percentual 

de caninos com alterações no baço foi maior do que em felinos (Tabela 1). 

Tabela  1. Número  de  animais  diagnosticados  com afecções  esplênicas  no  Setor  de 

Diagnóstico por Imagem do Hovet-Ufra de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2017, de 

acordo com a espécie.

Espécie
Total

N %
Caninos 789 87
Felinos 122 13
TOTAL 911 100

Das anomalias identificadas no baço (n=911), evidenciou-se que o percentual de 

alterações  não  neoplásicas  (88,36%)  prevaleceu  em  comparação  com  as  afecções 

neoplásicas (11,64%) (Gráfico 1).
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Gráfico  1. Porcentagem  referente  ao  número  das  desordens  esplênicas  (n  =  911), 

caracterizadas em neoplásicas e não neoplásicas.

 

Em relação ao sexo, macho e fêmea, pôde-se constatar que, na espécie canina, a 

maior  frequência  foi  em cadelas  (72,5%).  No entanto,  em felinos  observou-se  uma 

maior prevalência em machos (56,56%) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Distribuição, em %, da população por espécie e gênero, referente ao número 

de animais acometidos por esplenopatias.

Do  total  das  alterações  esplênicas  identificadas  (n=911),  as  quais  estão 

representadas nas Tabela 2 e 3, conforme a espécie e o gênero envolvidos, observou-se 

que a maior casuística das anomalias esplênicas está relacionada a esplenomegalia, tanto 

em cães como em gatos, correspondendo a 76,4% do total de afecções diagnosticadas.

Tabela  2.  Casuística  de  alterações  no  baço  de  caninos  diagnosticadas  no  Setor  de 

Diagnóstico por Imagem – Hovet/Ufra durante o período de 2016 a 2017, conforme a 

espécie.

Patologia
Caninos Total

Fêmea Macho n %
Esplenomegalia 430 157 587 74
Neoplasia 69 31 100 13
Hematopoiese 50 17 67 8
Congestão 9 11 20 3
Esplenite 14 1 15 2
TOTAL 572 217 789 100

Tabela  3.  Casuística  de  alterações  no  baço  de  felinos  diagnosticadas  no  Setor  de 

Diagnóstico por Imagem – Hovet/Ufra durante o período de 2016 a 2017, conforme a 

espécie.

Patologia
Felinos Total

Fêmea Macho n %
Esplenomegalia 45 64 109 89
Neoplasia 4 2 6 5
Hematopoiese 2 2 4 3
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Congestão 2 0 2 2
Esplenite 0 1 1 1
TOTAL 53 69 122 100

5 DISCUSSÃO

No presente  estudo,  as  alterações  não  neoplásicas  diagnosticadas  através  da 

ultrassonografia abdominal foram as mais frequentes. Esses achados assemelham-se aos 

encontrados por Rocha (2012) em sua pesquisa sobre alterações esplênicas identificadas 

pelo  ultrassom,  na  qual  das  967  amostras  analisadas,  apenas  1,33  %  tinham 

características  neoplásicas  e  o  restante,  98,67%,  não  possuíam essa  particularidade. 

Campos  et  al.   (2011)  e  Meireles  (2015)  também corroboram com essa  estatística, 

demonstrando resultados de 57% e 52%, respectivamente.

Quando analisados somente os casos de neoformações esplênicas, verificou-se 

um  índice  maior  em  cães  fêmeas  (69,46%)  em  relação  aos  machos  (30,54%), 

equivalente ao estudo retrospectivo realizado por Bandinelli  et al.  (2011), no qual as 

fêmeas também foram as  mais  afetadas,  com uma frequência de 59,8% do total  de 

casos.  Entretanto,  discordam dos achados de Campos (2017),  que em sua avaliação 

obteve uma incidência maior em cães machos (53,3%) do que em cadelas (46,6%). O 

autor  revela  que  nos  felinos  este  fato  é  ainda  mais  marcante,  onde  os  machos 

representaram 71,4% e fêmeas apenas 28,6% dos casos avaliados. Estes dados também 

confirmam os relatados por Sousa (2012), que demonstrou significância estatística na 

população global de sua pesquisa, onde, dos animais afetados, 62% eram machos e 38% 

fêmeas.

A literatura afirma que a  alteração mais frequentemente diagnosticada com a 

ultrassonografia abdominal é o aumento do tamanho do baço. Os resultados do presente 

estudo  ratificam  esta  afirmação,  pois  o  aumento  de  volume  foi  a  alteração  mais 

observada, sendo 696 casos identificados, com valores obtidos de 15,61% em felinos e 

84,39% em caninos. Esses resultados estão de acordo com os encontrados por Rocha 

(2012), que além da esplenomegalia ter sido evidenciada em maior frequência dentre as 

esplenopatias em sua pesquisa, ainda demonstrou maior incidência em cães e gatos de 

ambos  os  sexos,  com  um  percentual  de  31,57%  (n=  827)  e  18,75%  (n=140), 

respectivamente.
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Campos  (2010)  desenvolveu  um  trabalho  com  109  cães  com  suspeita  de 

afecções esplênicas correlacionando o gênero com o aumento do tamanho do baço, no 

qual  constatou,  estatisticamente,  que  fêmeas  (34,86%)  são  mais  afetadas  por  essa 

patologia que machos (26,61%), mesma frequência encontrada no trabalho em questão, 

onde caninos fêmeas representaram 61,78%, enquanto que os machos somente 22,56% 

do total  de  amostras  analisadas.  Isso ocorre  devido a  predisposição  das  fêmeas  em 

serem  acometidas  por  tumores  mamários  e  consequentemente  no  aparecimento  de 

nódulos metastáticos que contribuem no aumento dessa diferença estatística.

Apesar da ocorrência de organomegalia em cães e gatos ser alta, sua causa é 

muito variável. O clínico deve raciocinar que o aumento no tamanho do baço pode estar 

relacionado a infecção bacteriana, abscessos, neoplasias, entre outros (GAVAZZA et al., 

2009). Desse modo, torna-se importante ressaltar que a avaliação ecográfica em relação 

a dimensão do baço é altamente subjetiva, e a sua mensuração deve estar correlacionada 

com a radiografia e a palpação abdominal, pois devido à escassez de dados na literatura, 

até mesmo na medicina não existe critério ultrassonográfico absoluto sobre este quesito 

(LARSON, 2007). 

Outra  desordem  esplênica  evidenciada  neste  estudo  foi  a  esplenite, 

representando  1,76% das  alterações,  enfermidade  considerada  esporádica  em cães  e 

gatos. Devido este órgão possuir várias funções, inúmeras podem ser as causas dessa 

resposta inflamatória, podendo ser localizada ou generalizada: reações imunomediadas, 

infecções bacterianas, hemoparasitoses, infecções fúngicas e traumas abdominais, por 

exemplo  (BRETON,  2012;  FERRI  et  al.,  2017).  Esse  percentual  se  assemelha  ao 

encontrado por Tobias e Johnston (2012) que em seu estudo constataram esplenite em 

2%  do  total  da  amostra  avaliada.  Da  mesma  forma  em  seus  referentes  estudos 

retrospectivos  a  respeito  da  prevalência  de  doenças  esplênicas  em  cães  e  gatos 

submetidos  à  esplenctomia,  Dionísio  (2016)  e  Campos  (2017)  também  obtiveram 

resultados  similares  ao  desta  pesquisa,  sendo  3,3%  e  3,4%,  respectivamente.  No 

entanto, porcentagem relativamente maior foi relatada por Campos (2010), 11% do total 

de casos analisados.

Ainda que o referencial teórico afirme que a congestão esplênica é considerada 

um achado comum em cães,  o  que se observa na rotina clínica e  em determinadas 

pesquisas é exatamente o inverso,  alguns autores têm relatado incidências de 5,1 % 

(CAMPOS, 2017), 2,2 % (DIONÍSIO, 2016) e 2,17% (MEIRELES, 2015) do total dos 

casos  clínicos,  sem predileção  sexual.  Tais  dados  corroboram com os  obtidos  pelo 
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presente estudo,  onde a  referida afecção teve um percentual  de 2,2%. As principais 

causas  que  desencadeiam  a  congestão  esplênica  estão  relacionadas  a  desordens 

sistêmicas ou em decorrência do uso de fármacos, anestésicos ou sedativos (McGAVIN; 

ZACHARY, 2013).

Acerca do acometimento esplênico por hematopoiese extramedular, no presente 

estudo a casuística em porcentagem foi de 7,79% do total de animais com desordem no 

baço. Porcentagens similares foram encontradas por Campos (2017), de 8,4%, e por 

Dionísio (2016), 6,8%. Ambos autores não detectaram essa alteração em gatos, diferente 

do ocorrido neste estudo, onde quatro felinos foram diagnosticados, através do exame 

ultrassonográfico,  com  hematopoiese  extramedular.  Contudo,  esses  percentuais 

divergem dos números relatados por Martins (2017), que em sua pesquisa a respeito da 

caracterização ultrassonográfica e citológica de lesões esplênicas obteve 100% (n=9). 

Embora  a  hematopoiese  extramedular  seja  considerada  normal,  tal  alteração 

esplênica necessita de atenção, tendo em vista que alguns casos podem estar associados 

a neoplasia maligna,  como o hemangiossarcoma (MARTINS, 2017).  Essa afirmação 

corrobora com os resultados da pesquisa realizada por Flores et al. (2012), na qual em 

25 casos de hemangiossarcoma, sete possuíam hematopoiese extramedular.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente  aos  dados  analisados,  concluiu-se  que  as  desordens  esplênicas  são 

frequentemente observadas na rotina clínica de pequenos animais submetidos ao exame 

ultrassonográfico  abdominal,  tendo  como  principais  diagnósticos  esplenomegalia  e 

neoplasia.  Ademais,  estudos  retrospectivos  e  casuísticos  em  Medicina  Veterinária, 

sobretudo em animais de companhia, servem como banco de dados com informações 

sobre diversas doenças, subsidiando Veterinários que buscam sanar dúvidas, pois quanto 

mais informações o Clínico obtiver para chegar a um diagnóstico definitivo, maior será 

a chance de escolha do tratamento adequado para cada caso. 

 Por conseguinte, comprovou-se que, por se tratar de uma técnica não invasiva e 

elucidativa,  a  ultrassonografia  é  um  bom  e  importante  método  de  diagnóstico  de 

afecções que acometem o baço, e que traz relevante contribuição no que se refere à 

determinação da  localização  da  lesão,  bem como a  identificação  de  organomegalia. 

Contudo,  o  exame  ultrassonográfico  não  deve  ser  utilizado  para  categorização 

histopatológica das alterações com características neoplásicas.
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