
CONFIABILIDADE DO TELEULTRASSOM 

PARA DIAGNÓSTICO DE OBSTRUÇÃO 
GASTROINTESTINAL EM CÃES E GATOS

Objetivos: O objetivo desse estudo foi estabelecer a acurácia da teleultrassonografia para o

diagnóstico de obstrução gastrointestinal (GI) em cães e gatos para três observadores de

diferentes níveis de experiência (um, quatro e 10 anos), comparando-se com os dados

diagnósticos in loco.

Material e métodos: Foi realizado um estudo transversal retrospectivo, registrado na

Comissão de Ética no Uso de Animais (049/2020), incluindo cães e gatos atendidos em um

hospital entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019, com sinais GI e que tiveram seu abdômen

escaneado previamente pelo exame ultrassonográfico abdominal por um executor treinado

com suspeita clínica de obstrução mecânica, e suas imagens DICOM salvas em arquivo

digital. Não houve padronização da aquisição de imagens por se tratar de um estudo

retrospectivo. Os exames foram distribuídos aleatoriamente para envio aos avaliadores. Os

arquivos ultrassonográficos de todos os pacientes, junto de um histórico breve, foram

compartilhados com três observadores, que interpretaram os exames em ambiente adequado

e responderam para cada caso, de modo assíncrono, se julgavam ter alterações e sinais

ultrassonográficos de obstrução GI total (Figura 1) , como dilatação segmentar de alças

intestinais e peristaltismo não progressivo. Suas respostas foram comparadas aos dados do

exame ultrassonográfico in loco e do prontuário de cada paciente quanto ao diagnóstico final.

Para análise dos dados, utilizou-se estatística descritiva, teste qui-quadrado e análise de

acurácia, com elaboração de curvas características de operação do receptor (ROC). P-valor <

0,05 foi considerado significativo.
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Figura 2. Comparação das curvas características do

receptor (ROC) entre os observadores em ordem

decrescente de experiência (1, 2 e 3) para detecção

ultrassonográfica de obstrução gastrointestinal para

todos os pacientes (A), cães (B) e gatos (C), com
suas respectivas acurácias (AUC) (P<0,05).

Resultados: Dos 92 pacientes incluídos no estudo, 23 pacientes (25,0%) tinham sinais

ultrassonográficos de obstrução total GI, sendo 19 cães e apenas três gatos. Em cães e gatos

com sinais gastrointestinais, o teleultrassom teve excelente acurácia para detectar obstrução

GI por meio da avaliação de três observadores, de forma assíncrona, cujas acurácias variaram

entre 80,7-89,5% (Figura 2), aumentando significativamente quanto mais experiente o

observador. Para gatos, a acurácia foi maior, variando entre 86,1-100%, já para cães, variou

entre 79,0-88,4%.

Conclusão: Conclui-se que o teleultrassom pode ser considerado uma ferramenta eficaz para

detecção de processos obstrutivos gastrointestinais, especialmente para executores e leitores

treinados.
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Figura 1. Imagens ultrassonográficas de exame abdominal de um paciente do estudo, um canino

filhote com obstrução gastrointestinal, evidenciando importante dilatação de alça intestinal por
conteúdo fluido (A), devido à presença de intussuscepção intestinal em segmento adjacente (B).
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