
O graxaim-do-mato (Cerdocyon thous)
também é conhecido como cachorro-do-mato é
um dos canídeos endêmico da América do Sul.
Estudos com esta espécie são escassos,
especialmente na área do diagnóstico por
imagem. A ultrassonografia (US) é uma
modalidade que possui inúmeras indicações,
dentre elas a avaliação do trato reprodutivo,
confirmação e avaliação gestacional. O objetivo
deste trabalho é relatar a confirmação e
avaliação gestacional e sexagem fetal por meio
de US.

Uma fêmea, adulta, foi encaminhado
para a realização de US a fim de avaliar a
suspeita de gestação. Para tanto, o animal foi
posicionado em decúbito dorsal, realizada
tricotomia ampla da região e aplicado gel
condutor acústico. O aparelho utilizado foi o
Micromaxx® da Sonosite, probe multifrequencial
linear (6-13MHz).

Ao modo B foi confirmada a gestação,
com presença de 3 fetos (Figuras 1). Na análise
da organogênese, foi observada presença dos
órgãos torácicos (coração e pulmões),
abdominais (vesícula urinária, rins, fígado,
estômago e alças intestinais), além do crânio
(cérebro e ventrículos cerebrais; presença de
bulbo ocular e lente; maxila), coluna e costelas.
Os rins foram mensurados (tamanho médio 1,16
x 0,63cm) e observada pielectasia branda
bilateral (Figura 2). Estômago e vesícula urinária
com paredes finas e preenchidos por conteúdo
anecogênico (líquido). Presença de alças
intestinais, e ausência de peristaltismo
intestinal.

A estimativa do tempo da gestação foi realizada
também pela mensuração do diâmetro
biparietal (1,66cm), aplicando-se a fórmula:
“(DBPx15)+20”, apresentando resultado de 45
dias. A data do parto prevista para
aproximadamente 17 dias, considerando o
tempo de gestação desta espécie de
aproximadamente 62 dias. Para a sexagem, o
transdutor foi alinhado perpendicularmente aos
fêmures fetais, em dois dos três fetos foram
observadas estruturas de formato piriforme
hiperecogênica com uma linha também
hiperecogênica central na região perineal
(vulva) (Figura 3), e no terceiro feto foi possível
observar uma linha hiperecogênica em região
entre os fêmures, portanto essa fêmea gestava
duas fêmeas e um macho. A frequência cardíaca
média dos fetos obtida foi de 240bpm e
avaliadas pelo modo M (Figura 4).

Novas avaliações de US não foram
realizadas para não causar estresse
desnecessário ao animal. Após 17 dias do US
nasceram duas fêmeas e um macho na data
prevista pelo exame.

Neste caso a utilização da US foi capaz
de predizer com exatidão a data do parto através
da avaliação da organogênese associada a
fórmula comumente utilizada em gestações
caninas, além disso foi 100% eficaz na sexagem
dos fetos de graxaim-do-campo (Figura 5).
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Figura 1 e 2: Imagem ultrassonográficas gestacional de um graxaim-do-mato.
1 – mensuração do diâmetro biparietal; 2- mensuração do rim esquerdo de um feto.

Figura 3 e 4: Imagem ultrassonográficas de um graxaim-do-mato. 3 – Sexagem, vulva na 
ponta da seta; 4 – frequência cardíaca fetal.
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Figura 5: Graxaim-do-mato e sua prole. 


