
ASPECTOS 

ULTRASSONOGRÁFICOS E 

RADIOGRÁFICOS DA 

PLEUROPNEUMONIA EM 

POTRO – RELATO DE CASO

As pleuropneumonias podem ter extensa variedade etiológica e
patológica e estão entre as causas mais frequentes de mortes
em potros. E, para conduta clínica e diagnóstica destes
quadros respiratórios em cavalos, procedimentos para
obtenção de imagem, como a ultrassonografia e radiografia,
têm sido cada vez mais utilizados a campo. Por meio da
radiografia digital não é necessário se usar o filme, reduzindo
para minutos o tempo de espera na obtenção do diagnóstico
através das imagens digitais. Estas também podem ser
enviadas e visualizadas por meio de sistemas, além de serem
arquivadas ou transmitidas a setores especializados em
diagnóstico por imagem, que prestem apoio à clínica
remotamente. A desvantagem do uso da radiografia é a
necessidade do animal estar em estação no caso da região
torácica, além da exposição à radiação, que pode causar
efeitos nocivos para todos os envolvidos no procedimento,
porém, com a evolução da tecnologia, melhorou-se a qualidade
de imagem à medida que se reduziu a quantidade de radiação.
Já a ultrassonografia possibilita a visualização em tempo real
das alterações teciduais que caracterizam as doenças
intratorácicas sem exposição dos pacientes à radiação, além
de poder ser realizada na melhor posição para o paciente,
tanto em estação, como em decúbito. Ambos os métodos,
estando disponíveis dentro da clínica, dispensam o transporte
da imagem para progresso do diagnóstico.

O objetivo deste relato de caso foi descrever os aspectos
imaginológicos em pleuropneumonia de ocorrência natural em
potro, no município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, por
meio do exame radiográfico digital e exame ultrassonográfico,
ambos da região torácica.

O animal da espécie equina, raça Quarto de Milha, fêmea, 6 meses,
foi internado na clínica com sinais de apatia, dispnéia, febre,
taquicardia, inapetência, dilatação das narinas (figura 1), áreas
amplas de ausência de som auscultatório nos pulmões direito e
esquerdo, além de uma parasitose intestinal intensa (figura 2). O
tratamento clínico foi instituído com antibióticos, fluidoterapia,
nebulização com óleo canforado, acetilcisteína, dexametasona e
aminofilina duas vezes por dia. Durante a internação foi realizada
imagem ultrassonográfica torácica com o aparelho Sonoscape A6v
e transdutor de 5MHz na qual foi observado nos pulmões direito e
esquerdo um padrão de consolidação pulmonar (figura 3) e cauda
de cometa (figura 4), caracterizando irregularidades da superfície
pleural e/ou pulmonar. E na imagem de radiografia simples torácica
posições laterais esquerda e direita com aparelho Fujifilm FCR
Prima e emissor ECORAY 90 20 foi possível observar um padrão
não estruturado alveolar difuso (figura 5). A paciente apresentou
agravamento da dispnéia, evoluindo para uma insuficiência
respiratória aguda e, por isso, foi realizada uma traqueostomia
emergencial (figura 6) com o objetivo de aliviar o desconforto
respiratório. Porém, devido à morosidade em ser levado para o
atendimento veterinário e à gravidade dos sintomas, o animal foi a
óbito.

Apesar do desfecho neste caso em questão, conclui-se que a
utilização dos métodos diagnósticos por imagem, além de agregar
valor aos serviços veterinários, permite a aquisição de dados
importantes que auxiliam no delineamento de um prognóstico e
também na intervenção terapêutica adequada em tempos
reduzidos, aumentando assim, as chances de sobrevida em
diversas outras situações.
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