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O exame ultrassonográfico em cadelas vai além de diagnóstico

gestacional. É um exame crucial no período pré-natal para avaliação

da vitalidade e acompanhamento do desenvolvimento dos fetos. Dente

diversos parâmetros avaliados, como peristaltismo, tamanho de

cabeça e tórax, aspecto dos órgãos dos fetos, alterações como a

hidropsia fetal e defeitos congênitos podem ser visibilizados. Na

hidropsia fetal do tipo anasarca podem ser visibilizados edema

generalizado e cistos (dorso e pescoço) na região do subcutâneo,

acúmulo de líquidos nas cavidades peritoneal e pleural e colabamento

pulmonar. Objetiva-se descrever alterações ultrassonográficas de dois

fetos com hidropsia fetal do tipo anasarca um na raça Golden

Retriever e outro na raça Spitz Alemão.

O exame ultrassonográfico na Spitz foi realizado no período

gestacional de aproximadamente 39,05 dias utilizando o diâmetro

biparietal fetal. Foi visibilizado líquido livre anecogênico em cavidades

torácica e abdominal (figura 1), colabamento pulmonar, cistos em

região cervical lateral direita e esquerda (figura 2), e discreta

quantidade de líquido anecogênico em ventrículo esquerdo fetal. Em

contrapartida, na Golden Retriever, foi realizado no período

gestacional de aproximadamente 54,5 dias utilizando o diâmetro

biparietal fetal. Foi visibilizada ausência de vascularização cardíaca

ao uso do Collor Doppler, ausência de movimentação fetal e presença

de líquido livre anecogênico em cavidades torácica (figura 3) e

abdominal. O exame ultrassonográfico nos dois casos foi realizado no

segundo e terceiro terço gestacional, respectivamente, no entanto,

não houve acompanhamento anterior. Alterações ultrassonográficas

como as encontradas nos dois casos são bem comuns neste tipo de

afecção, apesar de não existir uma causa específica na literatura. Os

achados encontrados na Spitz Alemão são bem característicos de

hidropsia e, apesar do feto ainda estar vivo no momento do exame, o

prognóstico para este tipo de problema é de reservado a ruim. Outro

achado foi a hidrocefalia, que, de acordo com a literatura, pode estar

relacionado com o mesmo problema ou com uma alteração congênita.

Não foi realizado um segundo exame para acompanhamento da

gestação dessa paciente e acompanhamento da progressão fetal.

Entretanto, no exame realizado na Golden já foi visibilizada morte

fetal, corroborando com a literatura, quando existe o alto índice de

mortalidade.

Conclui-se que o exame ultrassonográfico é de grande importância na

avaliação de vitalidade e morfologia fetal, alterações de hidropsia fetal

do tipo anasarca podem variar a intensidade de acordo com cada feto

e se faz necessário a implementação do exame ultrassonográfico

como rotina no pré-natal, para acompanhamento da progressão e/ ou

regressão desta afecção.
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Figura 3. Imagem ultrassonográfica de feto

com derrame pleural (*).

Figura 1. Imagem ultrassonográfica de feto

com derrame peritoneal (*).

Figura 2. Imagem ultrassonográfica de cistos

em região cervical lateral direita e esquerda

(*).


