
TÉCNICAS IMAGINOLÓGICAS 
PARA DIAGNÓSTICO DE MASSA 

CELOMÁTICA EM AZULÃO 
(CYANOCOMPSA BRISSONII) –

RELATO DE CASO 

A literatura de imagem relacionada a alterações de cavidade celomática em azulão
(Cyanocompsa Brissonii) é escassa, de forma que o objetivo deste trabalho é relatar um
caso de realização de gastroenterografia e ultrassonografia para diagnóstico de
neoformação em cavidade celomática.
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OBJETIVO

RELATO DE CASO

Na inspeção clínica do paciente foi observada dispneia, aumento de volume em região

ventral da cavidade celomática, inflamação e prolapso da cloaca, além de tenesmo. O

paciente foi encaminhado para a realização de radiografia simples e contrastada, no qual

nesta última foi realizada a administração por via oral, o contraste triiodado não iônico,

iopamidol via oral (1 ml diluído em 1 ml de solução fisiológica). Foram obtidas radiografias

no tempo zero e com 10 minutos após a administração, sendo avaliado o sistema

gastrointestinal e alterações em órgãos adjacentes. Foi identificada estrutura amorfa de

radiopacidade de tecidos moles (1,89 cm x 3,96 cm) em região ventral da cavidade

celomática, diagnosticada posteriormente como massa de origem testicular, promovendo

deslocamento ventral de alças intestinais no exame contrastado. Foi observada também a

presença de conteúdo alimentar radiopaco em ventrículo e ângulo cardio-hepático

preservado (Figura 1, 2 e 3). O paciente foi encaminhado para avaliação ultrassonográfica,

onde foi observada massa cavitária, de ecogenicidade mista e ecotextura heterogênea

(Figura 4). Foram realizados ainda exames laboratoriais como as dosagens séricas de

proteína total (PTT), albumina (ALB) e colesterol, que demonstraram-se alteradas (PTT

9,16 U/L e colesterol 298 mg/dL aumentadas, diminuição em ALB 5 mg/dL). O paciente foi

encaminhado para exérese da massa, porém veio à óbito no trans-operatório. Foi retirado

um fragmento da massa para a análise patológica, sendo diagnosticado sertolioma como o

tipo histológico envolvido.

Esta neoplasia benigna das gônodas masculinas, tem crescimento lento e é pouco invasiva,

mas em alguns casos pode metastatizar em pulmões, fígado, baço e rins (SANTOS e

ANGÉLICO, 2004; SESTERHENN, 2014). De acordo com Thrall et al. (2015) o aumento em

proteína total pode ser indicativo de hepatopatia crônica, assim como a diminuição da

albumina e o aumento da taxa de colesterol, estes podem estar associados a alterações

hepáticas de etiologia diversa, sugerindo no paciente relatado, uma possível metástase do
sertolioma no fígado.

Figura 4. Imagem ultrassonográfica da região ventral da cavidade celomática.

Apresentando massa cavitária, com áreas anecoicas, ecogenicidade mista e ecotextura

heterogênea.

CONCLUSÃO

Concluímos que este trabalho é um dos poucos relatos imaginológicos acerca dos

Cyanocompsa Brissonii, ressaltando-se a importância do exame radiográfico

contrastado e ultrassonográfico para avaliação de alterações em órgãos e cavidade

celomática desta espécie.

Figura 1. Imagem radiográfica das projeções ventrodorsal (á esquerda) e lateral

direita (á direita), apresentando estrutura amorfa, de radiopacidade de tecidos moles

em topografia de gônodas e rins.

Figura 3. Imagem radiográfica das projeções ventrodorsal (á esquerda) e lateral direita

(á direita), apresentando gastroenterografia 10 minutos após a administração do

contraste, com presença de solução de contraste em alças intestinais, estas estando

deslocadas ventralmente.

Figura 2. Imagem radiográfica das projeções ventrodorsal (á esquerda) e lateral

direita (á direita), apresentando gastroenterografia, logo após a administração de

contraste, com presença de solução de contraste em topografia de esôfago e

porção proximal de alças intestinais.
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