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ASPECTOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA PNEUMATOSE 

GÁSTRICA - RELATO DE QUATRO CASOS

Introdução

Pneumatose é definida como a presença de gás em localização

atípica, podendo ocorrer tanto no interior parede do trato

gastrointestinal como em meio intravascular. Pneumatose gástrica

consiste em focos de gás na parede do estômago e, quando

caracterizada, não é um diagnóstico específico mas sim um achado de

imagem uma vez que compreende duas entidades distintas: o

enfisema gástrico e a gastrite enfisematosa. No enfisema gástrico o

aprisionamento de gás na parede gástrica é secundário a um trauma

físico, geralmente por intubação nasogástrica ou endoscopia, tendo

resolução espontânea. Já a gastrite enfisematosa é uma infecção

causada por bactérias formadoras de gás, acometendo mais

comumente indivíduos imunossuprimidos ou com outras

comorbidades, tendo uma alta taxa de mortalidade e requerendo

cuidados intensivos. Este trabalho tem como objetivo relatar quatro

casos atendidos em um centro de diagnóstico veterinário, cujo os

pacientes apresentaram este achado ultrassonográfico em comum.

Relato de Caso

Paciente I: cão, pug, fêmea, 12 anos, com histórico de ulceração e

espessamento focal de parede gástrica visualizado em exame

ultrassonográfico prévio. Apresentou emagrecimento progressivo e

episódios de hematêmese, sendo encaminhado para endoscopia

digestiva alta que revelou a presença de úlceras gástricas mas sem

indícios de bactérias. No ultrassom abdominal de acompanhamento

após terapia com antieméticos e anti-histamínicos, paciente já em bom

estado geral e sem manifestações clínicas, foi constatado conteúdo

gasoso entremeado em parede gástrica, mas sem perda da

estratificação de camadas ou sinais de espessamento (figura 1).

Figura 1: Os calipers delimitam a parede gástrica e a seta amarela indica o gás intramural.

Paciente II: cão, pug, macho, 6 anos, com histórico de hematêmese e

anorexia. A ultrassonografia abdominal revelou espessamento de

parede gástrica de 0,52cm de espessura com perda da estratificação

parietal e com gás intramural (figura 2).

Figura 3: Os * delimitam a parede gástrica com gás intramural. A seta amarela indica a 

presença de pequena quantidade de líquido livre em cavidade abdominal, adjacente ao 

estômago.

Paciente IV: gato, sem definição racial, fêmea, 5 anos, histórico de

episódios eméticos e anorexia. Ao exame ultrassonográfico a parede

gástrica apresentou importante espessamento difuso de aspecto

heterogêneo, com focos de gás permeio mas sem perda da

estratificação parietal. Observou-se ainda, mínima quantidade de

líquido livre e aumento da ecogenicidade mesentérica/ peritoneal

adjacente (figura 4).

Discussão/ Conclusão

Apesar das manifestações clínicas inespecíficas, a êmese foi o sinal em

comum na maioria dos pacientes, assim como descrito em literatura. A

limitação do estudo foi a impossibilidade de definir se o diagnóstico se

tratava de uma gastrite enfisematosa ou de um enfisema gástrico,

exceto no paciente I em que o diagnóstico mais provável seria o

enfisema gástrico, pois mesmo com o histórico de hematêmese, o gás

intramural ocorreu após a realização do exame endoscópico quando o

paciente se apresentava em bom estado geral e assintomático. Apesar

da pneumatose gástrica ser descrita como uma condição rara em

animais, aparenta ser mais prevalente do que pensávamos, visto que

este achado ultrassonográfico foi observado em três cães e um gato em

um período de quatro meses.
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Figura 3: A seta amarela aponta o foco de gás intramural em parede gástrica. O * indica o 

aumento da ecogenicidade mesentérica/ peritoneal adjacente ao estômago

Figura 2: Os calipers delimitam a parede gástrica com espessamento e perda da 

estratificação de camadas. A seta amarela indica o gás intramural
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Paciente III: cão, buldogue inglês, macho, 10 anos, histórico

de hematêmese, anorexia, apatia e abdômen abaulado.

Na ultrassonografia abdominal observou-se moderada distensão

do trato gastrointestinal por conteúdo gasoso, mas sem sinais

de processo obstrutivo. O estômago apresentou

importante espessamento de parede (1,0cm), com gás intramural,

além de pequena quantidade de líquido livre em cavidade abdominal

(figura 3).


