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O graxaim-do-mato (Cerdocyon thous)

também conhecido como cachorro-do-

mato é um canídeo de médio porte, com

peso entre 4,5 a 8,5kg (Figura 1).

O valor médio de VHS foi de 7,7±0,5,
sendo o EL 4,3 ±0,4 e o EC 3,3±0,3. O valor
máximo para o VHS foi de 8,5 e o mínimo
de 7,0. A mensuração do tamanho cardíaco
pode ser uma ferramenta útil na clínica,
tornando a avaliação mais objetiva. A
determinação do VHS para espécies de
animais silvestres é importante para
determinação do tamanho cardíaco.

Realizou-se um levantamento no

setor de radiologia de um hospital

veterinário em que foram selecionadas

radiografias torácicas na projeção

lateral direita, de 6 animais, estes foram

contidos quimicamente com isofluorano

e monitorados durante a realização do
estudo radiográfico.

Não é raro a solicitação de exames

radiográficos torácicos com a finalidade

diagnóstica ou acompanhamento

terapêutico. Na avaliação do tórax, um dos

métodos mais utilizados é o vertebral heart

size (VHS). Desta forma, o objetivo deste

trabalho foi mensurar o VHS de graxaim-
do-mato

Para a determinação do VHS, o eixo

longo (EL) do coração é medido da borda

ventral do brônquio principal até o ponto

mais distante do ápice cardíaco. Para a

mensuração do eixo curto (EC), uma linha

perpendicular ao EL foi traçada na região do

terço central do coração (Figura 2). Essas

medidas foram transpostas a partir da borda
cranial do 4º corpo vertebral torácico.

VHS=7,2
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Figura 1: Exemplar de um graxaim-do-mato (Cerdocyon

thous)

Figura 2: Radiografia torácica de um graxaim-do-mato

(Cerdocyon thous). Determinação do VHS. A marcação em

amarelho corresponde ao eixo longo, e a vermelho eixo curto.


