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ELASTOGRAFIA ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE (ARFI) E DOPPLER 

NA AVALIAÇÃO DAS GLÂNDULAS ADRENAIS DE CÃES HÍGIDOS 

RESUMO – As glândulas adrenais exercem papel fundamental na manutenção da 

homeostasia tanto em humanos, como nos animais, logo a avaliação 

ultrassonográfica dessas glândulas deve ser rotina, uma vez que pode auxiliar no 

diagnóstico de uma dada afecção, principalmente o hiperadrenocorticismo, doença 

relativamente comum principalmente nos cães, cujo diagnóstico baseia-se na 

avaliação do eixo hormonal hipotálamo-hipófise-adrenal. Quanto às outras doenças, 

como neoplasias, cistos, hiperplasias, dentre outras, o diagnostico se torna 

desafiador, pois depende de métodos invasivos de alto risco. Logo, este estudo 

buscou a aplicabilidade de técnicas de imagem avançadas e não invasivas, como a 

elastografia ARFI (quantitativa e qualitativa) e a ultrassonografia Doppler, com o 

objetivo de determinar os valores de normalidade ainda não relatados. Os resultados 

obtidos na avaliação ultrassonográfica modo-B nos cães saudáveis, mostraram 

hipoecoica em relação a gordura adjacente, homogêneas, contorno liso, formato 

típico e dimensões dentro dos valores de normalidade. A avaliação Doppler 

determinou os índices vasculares da artéria frênico-abdominal da glândula adrenal 

esquerda: velocidade sistólica 31,34 ± 5,79 cm/s e velocidade diastólica 9,54±3,03 

cm/s, e da glândula adrenal direita: velocidade sistólica: 34,25±8,18 cm/s e 

velocidade diastólica 10,72±3,75 cm/s. Portanto, este estudo conseguiu com êxito 

demostrar a aplicabilidade destas técnicas na avalição das glândulas adrenais, 

mostrando-se promissoras para o auxílio diagnóstico de afecções das adrenais 

caninas.  

Palavras-chave: Adrenais, diagnóstico por imagem, endocrinologia, 

ultrassonografia. 
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ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE (ARFI) ELASTOGRAPHY AND 

DOPPLER IN EVALUATION OF ADRENAL GLAND HEALTHY IN DOGS 

ABSTRACT – The adrenals glands have an important role in maintaining 

homeostasis in humans and animals, so the ultrasonography evaluation of these 

glands should be routine, since it may help in the early diagnosis of a particular 

condition, as hyperadrenocorticism, a relatively common disease mostly in dogs, 

whose diagnosis is based on the evaluation of the hypothalamic-pituitary-adrenal 

hormonal axis. Other diseases such as tumors, cysts, hyperplasia, among others, the 

diagnosis becomes challenging because it depends on high-risk invasive methods. 

Therefore, this study sought the application of advanced imaging techniques and 

non-invasive, such as elastography ARFI (quantitative and qualitative) and Doppler 

ultrasound, in order to determine normal values not reported yet. The results 

obtained in the ultrasound B-mode assessment in healthy dogs, were within the 

normal range. The Doppler evaluation determined the vascular indices of the 

phrenic-abdominal artery of the left adrenal gland: systolic velocity 31.34 ± 5.79 cm / 

s and diastolic velocity 9:54 ± 3:03 cm / s, and right adrenal gland: systolic velocity: 

34.25 ± 8.18 cm / s speed diastolic 10.72 ± 3.75 cm / s, hitherto not described in the 

veterinary literature. Therefore, this study was able to successfully demonstrate the 

applicability of these techniques in adrenal glands, showing promise for the diagnosis 

aid conditions of the canine adrenals. 

Keywords: Adrenal, diagnostic imaging, endocrinology, ultrasonography. 
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CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Dentre as principais afecções das glândulas adrenais em cães, o 

hiperadrenocorticismo merece destaque, pois é uma das principais endocrinopatias 

nesta espécie. O diagnóstico definitivo desta enfermidade se baseia em métodos 

invasivos considerados padrão-ouro, que visam avaliar a funcionalidade do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal. 

 Os exames complementares são fundamentais para a avaliação destas 

glândulas, dentre eles, os exames de imagem como a radiografia e ultrassonografia 

tem descrito alguns achados importantes, que mediante sua utilização contribuem 

para o estabelecimento do diagnóstico presuntivo das enfermidades das adrenais 

em caninos. 

 Sabe-se que a ultrassonografia modo-B é a modalidade de imagem mais 

difundida e preconizada em veterinária, por apresentar maior aplicabilidade e 

sensibilidade na avaliação das glândulas adrenais, sendo relatadas alterações que 

corroboram com possíveis distúrbios destas glândulas. Porém vale enfatizar que 

uma avaliação ultrassonográfica normal destas glândulas não descarta a 

possibilidade de uma afecção das mesmas. 

 A ultrassonografia Doppler permite avaliar a hemodinâmica dos tecidos, 

fornecendo informações importantes, quando associada ao modo-B, que ajudam no 

diagnóstico de algumas afecções. Na medicina humana, é empregada em diversos 

órgãos, porém na veterinária, esta técnica ainda se encontra em fase de 

experimentação, tem demonstrado resultados promissores na avaliação dos rins, 

fígado, próstata, em neoplasias mamárias em cadelas, entretanto não há relatos da 

sua aplicação nas adrenais caninas. 

 Outro método diagnóstico para a avaliação das adrenais é a elastografia, uma 

técnica simples a qual permite avaliar a elasticidade de um tecido e quando 

associada com a ultrassonografia modo-B pode agregar valor diagnóstico.  

Esta modalidade em medicina auxilia na avaliação da rigidez de diversos 

órgãos, tais como tecido mamário, fígado, baço, rins, próstata, pâncreas, glândulas 

tireoides, dentre outros. Em veterinária, é uma técnica recente e sua aplicação 
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encontra-se restrita a alguns centros de imagem e instituições, sendo poucos os 

órgãos que foram avaliados por meio desta. 

 Frente ao exposto, nota-se a importância de novas pesquisas que abordem a 

utilização da elastografia em outros órgãos hígidos de animais, tais como as 

glândulas adrenais, e sua padronização quanto ao comportamento elastográfico 

normal, para que estudos subsequentes possam ser realizados como, por exemplo, 

avaliar as características elastográficas das afecções em adrenais dos animais.  

Ademais, devido à escassez de trabalhos referentes à aplicação da técnica de 

ultrassonografia Doppler e de elastografia ARFI na avaliação das glândulas adrenais 

em medicina e o ineditismo em veterinária, tal estudo torna-se importante, uma vez 

que contribuirá com informações de referência a respeito do aspecto normal das 

glândulas adrenais em caninos.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Anatomia e fisiologia das glândulas adrenais  

 O primeiro relato anatômico da glândula adrenal ocorreu em 1563, por 

Eustachius, e somente em 1855, Addison demonstrou a sua funcionalidade 

(VENZKE, 1986).  

As glândulas adrenais são pares, achatadas e alojam-se no topo do 

abdômen, próximo à junção toracolombar. São retroperitoneais e se localizam 

craniomedialmente ao rim correspondente (CUNNINGHAM, 2004; DYCE; SACK; 

WENSING, 2004; NURNBERG; SZEBENI; ZÁT’URA, 2011). 

 São constituídas por duas partes estruturalmente e funcionalmente distintas 

quanto à origem embriogênica: córtex e medular. A região cortical, localizada na 

periferia, é mais clara, radialmente estriada e possui origem do mesoderma 

(VENZKE, 1986; BANKS, 1991; KONIG; LIEBICH, 2004). Microscopicamente, a 

região cortical possui três zonas celulares bem definidas: zona glomerular, 

fasciculada e reticular, sendo todas essenciais para a vida, uma vez que influenciam 

em numerosos processos somáticos dos organismos (VENZKE, 1986; BANKS, 

1991). 

Já a medular, localizada na região central, é escura e originária do ectoderma, 

proveniente do tecido simpático, representando os paragânglios simpáticos. 

Frequentemente, se apresentam assimétricas e irregulares, além de formato e 
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tamanhos variados entre as diferentes espécies e indivíduos (KONIG; LIEBICH, 

2004). 

 Secções da glândula revelam estrias exteriores das corticais, possibilitando 

uma diferenciação fácil das estruturas, incluindo nódulos linfáticos. O tecido medular 

rodeia a veia central, que por sua vez é circundada pela cortical e coberto pela 

capsula fibrosa. A superfície ventral é marcada pelo hilo, por onde os vasos entram 

(KONIG; LIEBICH, 2004). 

As glândulas adrenais desempenham um papel importante na manutenção da 

homeostase do organismo, uma vez que são responsáveis pela produção de 

hormônios, que além de necessários para o funcionamento orgânico normal, 

propiciam a sobrevivência em situações de estresse (DYCE; SACK; WENSING, 

2004). 

A cortical adrenal produz hormônios, chamados de corticoides, que regulam o 

equilíbrio mineral (mineralocorticoides), metabolismo de carboidratos 

(glicocorticoides), além de produzirem hormônios sexuais que participam da 

caracterização dos órgãos genitais (KONIG; LIEBICH, 2004; NURNBERG; 

SZEBENI; ZÁT’URA, 2011). 

A atividade da cortical é regulada pelo eixo hipotálamo-hipofise-adrenal. O 

hipotálamo libera o hormônio liberador de corticotrofina (CRH), que regula a 

secreção pela hipófise anterior do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), o qual se 

liga a receptores específicos na membrana plasmática das células do córtex adrenal 

e exerce controle sobre a secreção do cortisol (CUNNINGHAM, 2004; HERRTAGE, 

2004; GALAC et al., 2010). 

O CRH é secretado pelos neurônios na porção anterior do núcleo 

paraventricular do hipotálamo e transportada para a hipófise anterior pela circulação 

portal, onde estimula a secreção de ACTH. O ACTH secretado para a circulação 

sistémica provoca a libertação de cortisol a partir do córtex adrenal. O cortisol tem 

efeitos de feedback negativos diretos sobre o hipotálamo, para diminuir a formação 

de CRH e sobre a glândula pituitária anterior, para diminuir a produção de ACTH. 

Esses mecanismos de feedback ajudam a regular a concentração plasmática de 

cortisol. A secreção de CRH e ACTH é normalmente episódica e pulsátil, o que 

resulta em concentrações de cortisol flutuante ao longo do dia (HERRTAGE, 2004). 

 As células da zona glomerular ou arciforme são responsáveis pela secreção 

de aldosterona, um hormônio mineralocorticoide, essencial para o equilíbrio 
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adequado de eletrólitos, por exemplo, sódio e potássio, e da água no organismo 

(VENZKE, 1986; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). Já as células da zona 

fasciculada e reticular, produzem um hormônio glicocorticoide, a corticosterona e 

hidrocorticosterona ou cortisol, responsáveis pelo metabolismo de carboidratos, 

proteínas, lipídios e esteroides sexuais (VENZKE, 1986; CUNNINGHAN, 2004). 

A medular adrenal produz alguns neurotransmissores adrenérgicos e 

noradrenérgicos (NURNBERG; SZEBENI; ZÁT’URA, 2011). A adrenalina estimula o 

sistema nervoso autônomo simpático (SNAS), enquanto a noradrenalina influencia 

na pressão sanguínea (KONIG; LIEBICH, 2004). 

Em relação ao suprimento sanguíneo, as glândulas adrenais recebem 

irrigação de vários pequenos ramos arteriais vizinhos (aorta abdominal, artéria renal, 

artéria cranial abdominal e artéria frênica caudal). Os capilares formam uma rede 

que irradiam da cortical para dentro da medular. A arquitetura especial da 

distribuição dos vasos dentro da glândula pode mediar o controle da cortical na 

produção de adrenalina. Já as veias, ricas em hormônios, desembocam na veia 

central, que emitem veias acompanhadas de artérias, que se juntam a veia cava 

caudal. Quanto aos vasos linfáticos, estes drenam o parênquima da glândula 

adrenal para nódulos linfáticos da aorta lombar (KONIG; LIEBICH, 2004). 

 Dentre as afecções das glândulas adrenais relatadas na clínica de pequenos 

animais, pode-se citar o hipoadrenocorticismo, feocromocitoma, massas adrenais 

incidentais, cistos, abscessos e o hiperadrenocorticismo (―síndrome de Cushing‖), o 

qual merece destaque pela sua prevalência (NELSON, et al. 2010; NURNBERG; 

SZEBENI; ZÁT’URA, 2011).  

A síndrome do Cushing é caracterizada pelo excesso de produção de 

corticoides, pela cortical adrenal ou secundária a terapia prolongada com 

glicocorticoides. Esta afecção pode ser classificada como hipófise dependente; 

adrenocortical dependente ou iatrogênica, sendo a primeira de maior incidência (80 - 

85% dos casos) (NELSON, et al. 2010). 

 Os animais afetados pelo hiperadrenocorticismo apresentam poliúria, 

polidipsia, polifagia, abaulamento abdominal, alopecia bilateral simetria, calcinose 

cutânea, letargia, sinais neurológicos, dispneia, dentre outros. Seu diagnóstico se 

baseia, além de avaliação completa, com hemograma, perfis bioquímicos séricos, 

urinálise e ultrassonografia (PETERSON, 2007; NELSON, et al. 2010). 
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 Preconiza-se a avaliação do eixo hipófise-adrenocortical, com o emprego do 

teste de supressão com baixa dose de dexametasona, teste de estimulação com 

ACTH, avaliação da razão cortisol: creatinina urinária (HERRTAGE, 2004; 

PETERSON, 2007; NELSON, et al. 2010). 

O teste de supressão com baixa dose de dexametasona apresenta 

aproximadamente 90-95% na confirmação do hiperadrenocorticismo hipófise-

dependente e 100% para o hiperadrenocorticismo adrenal-dependente (tumores 

adrenais) (MEIJER et al., 1978; PETERSON, 2007). 

  

2.2 Ultrassonografia modo-B das glândulas adrenais 

A ultrassonografia consiste em uma técnica de imagem altamente empregada 

para a avaliação das glândulas adrenais na rotina clínica de pequenos animais, com 

indicações diagnósticas para o hiperadrenocorticismo (hipófise ou adrenal-

dependente), hiperaldosteronismo, hipoadrenocorticismo, avaliação de massas na 

região abdominal dorsal e de tumores neuroendócrinos, como o feocromocitoma 

(BARBERET; SAUNDERS, 2010; WINTER, 2012; LOSTE et al., 2013; CASSEL, 

2015). 

Tal técnica apresenta algumas vantagens como a facilidade na obtenção de 

imagens, a avaliação em tempo real e não necessita sedação ou anestesia do 

paciente, por ser um exame bem tolerado pelo mesmo. No entanto, a presença de 

conteúdo gasoso intestinal, a condição corporal do paciente, tamanho das glândulas 

e experiência do ultrassonografista são fatores desafiadores e que podem ser 

limitantes na utilização e avaliação ultrassonográfica das glândulas adrenais.  

Para tal avaliação adrenal, recomenda-se a utilização de trasndutores de alta 

frequência (acima de 7,5 MHz), no entanto ressalta-se que para pacientes de grande 

porte pode ser necessário transdutores de frequência mais baixa (ANDERSON, 

2015). 

Durante o estudo ultrassonográfico, as glândulas adrenais estão situadas no 

quadrante craniodorsal do abdômen, no espaço retroperitoneal, mediais em relação 

ao rim ipsilateral e ventrolateralmente à aorta e cranialmente para a curvatura da 

artéria renal esquerda, em se tratando da glândula adrenal esquerda, e dorsolateral 

à veia cava caudal para glândula adrenal direita (BARTHEZ; NYLAND; FELDMAN, 

1998; GRAHAM, 2011; LEONARDO, 2013).  
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A artéria frenicoabdominal encontra-se dorsal, enquanto a veia 

frenicoabdominal está ventral em cada glândula adrenal, no sulco entre o polo 

cranial e caudal (BARTHEZ; NYLAND; FELDMAN, 1995; BARTHEZ; NYLAND; 

FELDMAN, 1998; ANDERSON, 2015). 

Nos cães, o tamanho e formato das glândulas adrenais podem variar de 

acordo com o peso corporal e raça. A glândula adrenal esquerda dos animais de 

raças pequenas tem um formato bilobado típico, muitas vezes descrito como 

aparência de amendoim. Já em cães de raças grandes, o formato torna-se mais 

alongado (BENIGNI, 2011). De forma geral, apresenta uma porção média estreita 

com as extremidades alargadas (Figura 1) (ANDERSON, 2015). 

 

 

Figura 1. Imagem ultrassonográfica da glândula adrenal esquerda – nota formado 
bilobado.  
Fonte: Laboratório de Ultrassonografia na Reprodução Animal, Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, 2015. 

 

A glândula adrenal direita apresenta um formato de cunha a oval alongado e 

quando visibilizada em corte longitudinal, muitas vezes aparece em formato de ―L‖, 

descrito também como ―forma de seta‖ ou de vírgula (BENIGNI, 2011; GRAHAM, 

2011; ANDERSON, 2015; CASSEL, 2015). No corte ultrassonográfico transversal, 

tanto a glândula adrenal esquerda quanto a direita aparecem com formato oval ou 

arrredondo para triangular (Figura 2) (BENIGNI, 2011).  
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Figura 2. Imagem ultrassonográfica da glândula adrenal direita – nota formado de 
vírgula.  
Fonte: Laboratório de Ultrassonografia na Reprodução Animal, Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, 2015. 

 

Em relação à ecogenicidade, as adrenais são isoecoicas ou hipoecoicas em 

relação à cortical renal e hipoecoicas em relação à gordura adjacente, e podem 

exibir uma linha fina hiperecogênica, que representa a junção cortico-medular do 

órgão (BARTHEZ; NYLAND; FELDMAN, 1995; BARTHEZ; NYLAND; FELDMAN, 

1998; GRAHAM, 2011). A cortical é menos ecogênica quando comparada a 

medular, que pode apresentar algumas estrias (LAMB, 1990; BARTHEZ; NYLAND; 

FELDMAN, 1998; ANDERSON, 2015; CASSEL, 2015). Em cães jovens (entre 5 a 6 

meses), a ecogenicidade das adrenais é semelhante quando comparada a do 

adulto, ou seja, também são hipoecoicas em relação à gordura adjacente (SANTOS; 

MAMPRIM; SARTOR, 2013). 

 Quanto às dimensões das glândulas, o comprimento aceitável deve estar 

entre 10,7 milímetros (mm) (1,07 cm) até 50 mm (5,0 cm) e o diâmetro transversal 

mínimo de 3 mm (0,3 cm) e máximo de 16 mm (1,6 cm) (ANDERSON, 2015). Como 

regra geral, tem-se sugerido espessura (altura) de 7,4 mm (0,74 cm) como limite 

superior normal, tanto para o polo cranial quanto caudal, em qualquer plano 

(transversal ou sagital) (Figura 3 e 4). Ao mensurar as glândulas adrenais, deve-se 

ter conhecimento que alguns cães saudáveis apresentam glândulas adrenais 

normais superiores a 7,4 mm (0,74 cm) em altura e muitos cães com 

hiperadrenocorticismo podem exibir tamanho normal da glândula adrenal (BENIGNI, 
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2011; LEONARDO, 2013; ANDERSON, 2015; CASSEL, 2015; SOULSBY et al., 

2015). 

 

 

Figura 3. Imagem ultrassonográfica da glândula adrenal direita e suas 
mensurações.  
Fonte: Laboratório de Ultrassonografia na Reprodução Animal, Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, 2015. 

 

 

Figura 4. Imagem ultrassonográfica da glândula adrenal esquerda e suas 
mensurações.  
Fonte: Laboratório de Ultrassonografia na Reprodução Animal, Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, 2015. 
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 Importante enfatizar que este valor adotado como referência pela maioria dos 

autores é independente do peso corporal do animal. Contudo, estudos recentes 

demostraram a existência de uma correlação positiva entre o diâmetro transversal e 

o peso corporal, comentado por Soulsby et al. (2015), os quais propuseram como 

valor de referência aceitável para a altura da glândula adrenal saudável para cães 

com menos de 10 Kg de 0,54 cm, entre 10-30 Kg de 0,68 cm e acima de 30 Kg de 

0,80 cm.  

 Douglass, Berry e James (1997) sugeriram valores de normalidade para a 

altura do polo caudal esquerdo entre 1,9 – 12,4 mm (0,19 – 1,24 cm) e de 3,1 - 

12 mm (0,31 – 1,2 cm), para o polo caudal direito, de acordo com o peso corporal do 

animal (entre 1,8 -7,2 Kg). Quanto à dimensão no plano longitudinal, foi sugerido 

valor de normalidade entre 10,7 - 50,2 mm (1,07 – 5,02 cm) para a glandula adrenal 

esquerda e de 10 - 39,3 mm (1,0 – 3,93 cm) para a glândula adrenal direita. Neste 

mesmo estudo, os autores conseguiram estabelecer uma correlação positiva entre o 

comprimento da glândula adrenal e o peso corporal.   

 A glândula adrenal esquerda é geralmente maior no comprimento e diâmetro 

transverso do que a glândula adrenal direita. Além disso, as extremidades das 

glândulas adrenais (polo cranial e caudal) podem ser assimétricas (ANDERSON, 

2015). Portanto, os achados ultrassonográficos devem ser interpretados juntamente 

com os sinais clínicos apresentados pelos pacientes e os resultados de testes 

laboratoriais complementares (LAMB, 1990; BENIGNI, 2011; CASSEL, 2015). 

 Alguns fatores podem interferir na mensuração e por consequência nos 

valores obtidos, tais como a idade do paciente (quanto maior a idade, maior a 

largura ou comprimento), peso (quanto maior o peso do corpo, maior o comprimento, 

mas não a largura), além da experiência do observador (MOGICATO et al., 2011). 

 

2.3 Ultrassonografia Doppler 

A ultrassonografia Doppler é uma técnica conjunta ao método convencional, 

que permite avaliar a hemodinâmica e arranjo vascular dos vasos, que fazem parte 

da constituição dos órgãos. O efeito Doppler consiste na frequência das alterações 

sonoras refletidas quando o refletor se move em relação a fonte sonora, sendo a 

diferença entre a frequência sonora transmitida daquela refletida é denominada 

frequência Doppler, que na ultrassonografia a movimentação das hemácias consiste 

nesses corpos refletores (CARVALHO; CHAMMAS; CERRI, 2008).  
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Consiste num método recente em medicina veterinária, que associada ao 

modo-B fornece informações em tempo real sobre a arquitetura e os aspectos 

hemodinâmicos dos vasos em diversos órgãos. Os métodos de amostragem podem 

ser feitos com a utilização do Doppler colorido (espectro de uma ou mais cores), 

Doppler pulsado (visibiliza-se um traçado e simultaneamente o som pode ser 

detectado), Doppler contínuo (usado para detectar baixas velocidades) e o Doppler 

de amplitude (espectro de uma cor com tonalidades diferentes). Os principais 

índices hemodinâmicos avaliados consistem na velocidade sistólica, velocidade 

diastólica, índice de resistência e pulsatividade (CARVALHO; CHAMMAS; CERRI, 

2008).  

Especificamente no estudo das adrenais, em medicina humana, a utilização 

do Doppler se dá, por exemplo, em casos de hemorragias adrenais em neonatos 

(POSTEK; STREICH; NAREBSKI, 2011), massas tumorais de adrenais fetais 

(SCHWÄRZLER et al., 1999), cistos, abscessos, tumores e metástase tumoral 

(NURNBERG; SZEBENI; ZÁT’URA, 2011). 

Em animais, esta técnica pode ser aplicada na avaliação da vascularização 

das glândulas adrenais em animais, uma vez que estas são essenciais para a 

homeostase do organismo. Por se tratar de uma estrutura extremamente 

vascularizada, a aplicação do método Doppler na avaliação da vascularização 

dessas glândulas pode ser de grande valia para determinar, por exemplo, a 

presença e o direcionamento do fluxo sanguíneo e suas características 

hemodinâmicas (FERNANDEZ et al., 2015). 

 Com ineditismo, a utilização da técnica Doppler foi descrita na avaliação das 

artérias frenicoabdominais de caninos adultos higidos (Figura 5), sendo realizada 

com exito, além de ter estabelecido os valores de referência importantes para a 

clínica médica de pequenos animais (FERNANDEZ et al., 2015). 
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Figura 5. Imagem ultrassonográfica Doppler colorido e espectral da adrenal em 
corte longitudinal, com a determinação dos índices vasculares na artéria frênico-
abdominal.  
Fonte: Fernandez et al. (2015). 

 

2.4 Elastografia Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) 

A elasticidade pode ser definida como a habilidade de um tecido ou material 

em readiquirir seu formato e tamanho original, após a aplicação de um estresse. A 

deformação tecidual ou elasticidade é inversamente proporcional à rigidez e entre os 

tipos teciduais, explicado devido suas diferentes composições (SLAPA, 2011a; 

HOLDSWORTH et al., 2014). 

A elastografia ARFI envolve uma excitação mecânica no tecido, utilizando um 

pulso acústico de curta duração (pressão de pulso) na região de interesse, 

produzindo ondas de cisalhamento, que se espalham longe desta região, gerando 

um deslocamento localizado, em escala de micron, no tecido (FRIZZELL; 

CARSTENSEN, 1976; MADSEN; SATHOFF; ZAGZEBSKI, 1983). Simultaneamente, 

a detecção de ondas de intensidade menor do que as de impulso de pressão são 

geradas. A pressão de pulso utiliza algumas centenas de ciclos e diferentes 

voltagens, em comparação com o pulso de ciclo curto do modo-B (BOTA et al., 

2011). 

O momento da interação entre as ondas de cisalhamento e de detecção 

marca o período de tempo decorrido entre o gerador das ondas de cisalhamento e 

de toda a sua travessia na região de interesse. Ao registrar a onda de cisalhamento 
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em vários locais e correlacionar essas medições com o tempo decorrido, a 

velocidade da onda de cisalhamento (metros/segundo) pode ser quantificada. Logo, 

quanto mais rígido o tecido, maior será a velocidade da onda de cisalhamento 

(MAULDIN JR et al., 2008; ZHAI et al., 2008; LUPSOR et al., 2009). 

Mediante estas informações, a elastografia pode ser aplicada, por exemplo, 

na avaliação de neoplasias, baseando-se no princípio de que tal tecido apresenta 

maior quantidade de células densas, é esperada a redução da elasticidade e, 

portanto, o aumento da rigidez tecidual (HOLDSWORTH et al., 2014). 

Em medicina humana, a elastografia é aplicada na diferenciação de lesões 

encontradas na ultrassonografia convencional, auxiliando no diagnóstico de diversas 

afecções, como neoplasias mamárias (THOMAS et al., 2006), pancreatite crônica e 

massas pancreáticas focais (UOMO, 2008; GARCIA et al., 2009), fibrose hepática, 

em caso de hepatite crônica (LUPSOR et al., 2009; SCHMILLEVITCH; GORSKI, 

2013), cirrose hepática (BOTA et al., 2011), fibrose renal (DERIEPPE et al., 2011), 

dentre outros. 

Em veterinária, sua aplicação se dá em caráter de pesquisas, que vem 

demostrando resultados encorajadores para a aplicação desta técnica, como na 

avaliação de neoplasias mamárias em cadelas (FELICIANO et al., 2014b), avaliação 

esplênica de felinos e caninos (WHITE et al., 2013; FELICIANO et al., 2014a; 

HOLDSWORTH et al., 2014), avaliação hepática e renal (WHITE et al., 2013; 

HOLDSWORTH et al., 2014). 

Em humanos, tal técnica foi aplicada na avaliação das glândulas adrenais. 

Quatorze pacientes com alterações em glândula adrenal foram avaliados pela 

ultrassonografia modo-B, elastografia quantitativa e análise histopatológica. As 

lesões sólidas mostraram alta rigidez na avaliação elastográfica, sendo o 

mielolipoma com maior rigidez, quando comparado aos adenomas e nódulos 

hiperplásicos (SLAPA et al., 2011b). 

Em outro estudo, 13 pessoas portadoras de massa em adrenal (6 hiperplasias 

nodulares, 6 adenomas, 3 cistos e um mielolipoma) detectadas pela ultrassonografia 

modo-B, foram submetidas à avaliação elastográfica. Todas as lesões sólidas 

apresentaram sinais elastográficos relacionados à dureza. Já as lesões císticas não 

apresentaram sinal de elasticidade, uma vez que as ondas de cisalhamento não se 

propagam no meio líquido. Portanto, esta técnica apresentou potencial diagnóstico 

para a diferenciação de lesões adrenais sólidas e císticas (SLAPA et al., 2014). 

javascript:void(0);
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Com o auxílio da elastografia quantitativa, foram estudados 18 pacientes 

humanos com massa em adrenal e/ou hepática e processos inflamatórios 

abdominais. Dezesseis adrenais e cinco massas hepáticas, além de colite ulcerativa 

e doença de Crohn foram analisadas. Todas as regiões sólidas, massas hepáticas e 

lesões intestinais inflamatórias tiveram sua elasticidade mapeada. Os cistos 

adrenais (alguns não vistos na ultrassonografia modo B) não mostraram sinais de 

elasticidade (SLAPA et al., 2011c). De acordo com estes pesquisadores, a 

elastografia de processos inflamatórios e massas abdominais e retroperitoneais se 

mostrou uma técnica viável, que pode ser realizada durante o exame 

ultrassonográfico, apresentando algum potencial para a caracterização diferencial 

das massas adrenais ou hepáticas, além de doenças inflamatórias intestinais, devido 

à diferença da rigidez tecidual existente. 

Já na medicina veterinária, até o presente momento não há relatos da 

aplicabilidade da elastografia nas adrenais de cães saudáveis, como em animais 

com afecções de adrenais. 
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CAPITULO 2 – Elastografia Acoustic radiation force impulse (ARFI) das 

glândulas adrenais de cães saudáveis. 

 

Resumo: objetivou-se descrever a técnica de elastografia ARFI na avaliação das 

glândulas adrenais em cães adultos, visando avaliar a rigidez do parênquima 

adrenal saudável e determinar os padrões qualitativos e quantitativos (velocidade de 

cisalhamento) da técnica ARFI, ainda não descritos em Medicina Veterinária. 

Sessenta glândulas adrenais de 30 cães adultos saudáveis foram avaliadas pela 

ultrassonografia modo-B e pela elastografia ARFI qualitativa e quantitativa, para 

avaliar a rigidez do parênquima saudável e determinar a velocidade de cisalhamento 

e padrões qualitativos da ARFI no corpo, polo cranial e caudal. As características 

ultrassonográficas das glândulas foram normais. A elastografia qualitativa mostrou 

que glândulas adrenais são homogêneas (coloração cinza médio) e não 

deformáveis. Os resultados da velocidade de cisalhamento foram semelhantes (P = 

0,3087): 1) adrenal esquerda - 1,42 m/s para polo cranial, 1,31 m/s para corpo e 

1,71 m/s para polo caudal; 2) adrenal direita - 1,42 m/s para polo cranial, 1,74 m/s 

para corpo e 1,63 m/s para polo caudal. A Elastografia quantitativa e qualitativa 

(ARFI) das glândulas adrenais de cães é uma técnica viável e facilmente 

implementada, podendo proporcionar valores padrão para o estudo desta estrutura.  

Palavras-chave: canino, adrenal, ultrassom. 

 

Introdução 

 O exame ultrassonográfico das glândulas adrenais se tornou parte da 

varredura abdominal de pacientes caninos com suspeita de endocrinopatia, 

permitindo a identificação destas estruturas, a sua descrição ultrassonográfica 

(ecogenicidade e ecotextura) e medidas biométricas (Cook et al. 2014). Esta técnica 

é descrita na literatura como uma modalidade de imagem útil na determinação do 

diagnóstico de neoplasias do córtex e da medula adrenal ou hiperadrenocorticismo, 

auxiliando na diferenciação de hiperadrenocorticismo dependente da pituitária (PDH) 

de hiperadrenocorticismo adrenal-dependente (ADH) (Douglass et al., 1997; Choi, et 

al., 2011; Chalus et al., 2013). 

Além das alterações acima mencionadas, a ultrassonografia tem ajudado na 

detecção de lesões incidentias nas glândulas adrenais (LIGA), também chamado de 

incidentalomas, tanto em seres humanos (Slapa et al., 2014) como em animais 
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(Cook et al., 2014), no entanto, o diagnóstico definitivo destas lesões é desafiador 

para a técnica  ultrassonográfica, exigindo métodos invasivos. Como uma alternativa 

para a detecção de LIGA, Slapa et al. (2015) consideraram a elastografia como uma 

técnica potencial e importante a diferenciação das lesões sólidas e císticas das 

adrenais em seres humanos. 

A elastografia é uma técnica ultrassonográfica recente que permite avaliar a 

elasticidade do tecido através de vários parâmetros, tais como compressão, força de 

impulso de radiação acústica (ARFI) e a velocidade de cisalhamento ou supersônico 

em tempo real (RSV). Na verdade, elastografia ARFI é a técnica com maior 

reprodutibilidade e que mostra a melhor precisão com menor variação inter-

observador, quando comparado com os outros (Feliciano et al., 2014). 

Estudos anteriores mostraram que ARFI elastografia é segura, não invasiva e 

fornece ambas as medidas quantitativas e qualitativas da rigidez do tecido por meio 

da geração de ondas de cisalhamento, utilizando impulso força de radiação 

associada uma imagem no modo-B (Carvalho et al., 2015). ARFI qualitativa é capaz 

de fornecer um elastograma da rigidez relativa do tecido onde as áreas mais claras 

representam os tecidos mais deformáveis (Feliciano et al., 2014). Já a ARFI 

quantitativa está relacionada com a rigidez dos tecidos, no qual a velocidade de 

propagação é capaz de deformar os tecidos (Garcia et al., 2015). 

Os estudos na medicina veterinária que utilizaram a técnica ARFI são 

recentes e têm sido utilizados para avaliar tumores mamários em cadelas, baço, 

fígado e rins de cães adultos (Feliciano et al., 2014; Holdsworth et al., 2014; 

Maronezi et al., 2015), baço e tecido renal em felinos (Feliciano et al., 2015a; Garcia 

et al., 2015), próstata e testículos em caninos e felinos (Brito et al., 2015; Feliciano et 

al., 2015b). Não há relatos do uso desta técnica na avaliação das glândulas adrenais 

de animais. 

Considerando a recente aplicabilidade do método ARFI e os relatos de 

elastografia na avaliação de tecidos de animais de pequeno porte, o presente estudo 

tem como objetivo descrever a técnica de elastografia ARFI na avaliação das 

glândulas adrenais em cães adultos, para avaliar a rigidez do parênquima adrenal 

saudável e para determinar os aspectos quantitativos (velocidade de cisalhamento) 

e qualitativos. 
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Materiais e métodos 

Este estudo foi realizado com a aprovação do Comitê de Ética e Bem-estar 

animal da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP - Universidade 

Estadual Paulista, Campus de Jaboticabal, Brasil (protocolo nº 8547/15). As 

glândulas adrenais de 30 cães adultos saudáveis (Bulldog Francês n = 17, Pug n = 

10 e Shih Tzu n = 3), sendo 17 fêmeas (Bulldog Francês n = 12, Pug n = 4, Shih Tzu 

n = 1) e 13 machos (Bulldog Francês n = 6, Pug n = 6, Shih Tzu n = 1), com intervalo 

de 1 a 7 anos de idade (idade média = 4,0 ± 1,4 anos), pesando entre 2 a 15 Kg 

(média = 8,5 ± 3,2 Kg) e com escore corporal de 6 (1 - 9) foram selecionados para 

este estudo sendo submetidos ao exame físico, exame hematológico e perfil 

bioquímico. 

Teste de supressão com baixa dose de dexametasona (TSBDD) foi realizado 

em todos os cães para demonstrar a normalidade do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal (HPA) ao feedback negativo de glicocorticóide. O TSBDD foi realizado 

usando 0,01 mg/Kg de fosfato de sódio de dexametasona por via intravenosa, e as 

concentrações do cortisol foram medidas imediatamente antes de 0, 4 e 8 horas 

após a administração da dexametasona, ficando abaixo de 1,4 mcg/dL (20 nmo/L) 

por 4 horas e permanecendo a esse nível por 8 horas após a administração da 

dexametasona conforme descrito em literatura (Gilor e Graves 2011). 

 Após a seleção dos animais, foi realizada a tricotomia da região abdominal 

para permitir o exame ultrassonográfico. Antes do exame, um gel acústico foi 

aplicado sobre a pele. O exame foi realizado por um único ultrassonografista 

experiente. A ultrassonografia modo-B foi realizada com um transdutor linear 

matricial de 9,0 MHz, utilizando o equipamento ACUSON S2000/SIEMENS 

(Siemens, Munique, Alemanha). A ecotextura (homogênea ou heterogênea), 

ecogenicidade (hipoecóico, hiperecoica ou misto) do parênquima, o tamanho 

(comprimento e largura do polo cranial e caudal) e contornos e margens (regulares 

ou irregulares) das glândulas adrenais (esquerda e direita) foram avaliados e 

classificados em corte longitudinal. 

Para a elastografia, um software de análise qualitativa e quantitativa foi 

comparado usando o método ARFI (Virtual Touch Tissue Quantification) e um 

transdutor linear matricial de 9,0 MHz (Feliciano et al. 2014). 

Após a realização da ultrassonografia modo-B, a técnica ARFI qualitativa foi 

aplicada, resultando na formação de imagens em escala de cinza das glândulas 
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adrenais (esquerda e direita). As imagens foram avaliadas com foco específico 

sobre a presença de deformidades, obtendo-se áreas em branco (indicativas de 

tecido mais elástico, ou seja, menos rígida, suaves e deformáveis) e áreas escuras 

(mais rígidas e não deformáveis). 

A avaliação quantitativa também foi realizada após a avaliação em modo-B. A 

função para obter a velocidade de cisalhamento foi ativado, e a amostra foi 

posicionada nas glândulas adrenais; a dimensão fixa da caixa de amostra foi de 10 

mm × 10 mm. Seis mensurações em cada posição (corpo, polo caudal e cranial) da 

adrenal (esquerda e direita) foram obtidas (com a profundidade entre 1,3 a 3,1 cm 

para as glândulas adrenais) e utilizadas para determinar as velocidades de 

cisalhamento (médias e desvios-padrão [DP]). 

Os dados foram analisados com o software estatístico R® (R Foundation for 

Statistical Computing; Viena, Áustria). Os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA), com um teste prévio para homogeneidade de variâncias e 

distribuição de normalidade (teste de Shapiro, teste de variância), com delineamento 

experimental inteiramente casualizado. Correlações de Spearman foram utilizados 

para determinar as relações entre as variáveis estudadas. A significância para todos 

os testes foi de 5% (valor de P <0,05). Os resultados são apresentados como 

médias ± desvio padrão [DP]. 

 

Resultados 

 A ultrassonografia modo-B e a elastografia ARFI qualitativa e quantitativa das 

glândulas adrenais em cães foram realizadas com sucesso. Nenhum dos pacientes 

avaliados necessitou ser submetido à sedação para a execussão das técnicas.  

Na avaliação ultrassonográfica modo-B das glândulas adrenais em todos os 

cães não mostraram anormalidades na ecotextura (homogêneos), ecogenicidade 

(hipoecóico em relação à gordura adjacente) do parênquima, tamanho (adrenal 

esquerda - 1,68 ± 0,62 cm de comprimento, 0,38 ± 0,08 cm de largura do polo 

cranial e 0,44 ± 0,07 cm de largura do polo caudal; adrenal direita - 1,67 ± 0,33 cm 

de comprimento, 0,41 ± 0,09 cm de largura do polo cranial e 0,48 ± 0,11 cm de 

largura do polo caudal), contornos e margens (regulares) (Tabela 1). Não houve 

diferença significativa entre o tamanho das glândulas adrenais esquerda e direita 

(P> 0,05). 
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Tabela 1. Avaliação do tamanho das glândulas adrenais pela ultrassonografia modo-

B. Medições do comprimento e largura a partir de 60 glândulas adrenais são 

apresentadas com média ± desvio padrão. 

 

Comprimento (cm) 

Largura (cm) 

Polo cranial Polo caudal 

Glândula adrenal esquerda 1,68 ± 0,62 0,38 ± 0,08 0,44 ± 0,07 

Glândula adrenal direita 1,67 ± 0,33 0,41 ± 0,09 0,48 ± 0,11 

   cm: centímetros 

 

A elastografia qualitativa, o parênquima da adrenal apresentou-se não 

deformável, de aparência homogênea e colocração acinzentado (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Imagem ultrassonográfica de uma adrenal canina, durante a elastografia 

ARFI qualitativa. (A) imagem em modo B da glândula adrenal (linha tracejada) com 

ecogenicidade e ecotextura normais; (B) imagem elastográfica da glândula adrenal 

(linha contínua) nota parênquima não deformável, homogêneo e coloração 

acinzentado. 

 

Na elastografia quantitativa (Figura 2), os valores médios de velocidade de 

cisalhamento foram: 1) adrenal esquerda - 1,42 m/s (intervalo de confiança de 95%: 

1,70 - 1,67 m/s) para o polo cranial, 1,31 m/s (95% de confiança intervalo: 0,72 - 
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1,91 m/s) para a região do corpo, e 1,71 m/s (intervalo de confiança de 95%: 1,47 - 

1,95 m/s) para o polo caudal; 2) adrenal direita - 1,42 m/s (intervalo de confiança de 

95%: 1,11 - 1,74 m/s) para o polo cranial, 1,74 m/s (intervalo de confiança de 95%: 

1,23 - 2,25 m/s) para a região do corpo e 1,63 m/s (95% intervalo de confiança: 1,34 

- 1,91 m/s) para o polo caudal. Não houve diferença significativa entre os valores de 

velocidade de cisalhamento das glândulas adrenais esquerda e direita e as suas 

porções avaliadas em relação à velocidade de cisalhamento (P = 0,3087). 

 

 

Figura 2. Imagem ultrassonográfica da adrenal canina durante a sua avaliação ARFI 

quantitativa, com presença da amostra na região cranial e a obtenção da velocidade 

de cisalhamento. 

 

Observou-se que a velocidade de cisalhamento e a profundidade 

apresentaram correlações negativas, uma vez que a velocidade de cisalhamento 

diminuiu em 0,3 m/s para cada centímetro adicionado na profundidade (P = 0,02, e 

R2 = 0,3), e também diminuiu em 0,26 m/s para cada centímetro adicionado no 

tamanho da glândula (P = 0,02, e R2 = 0,2). 

 

Discussão 

A ultrassonografia é a modalidade de imagem mais utilizada para avaliação 

das glândulas adrenais em cães e seus achados podem auxiliar no diagnóstico das 

doenças que afetam estas estruturas. Entretanto, a ausência de anormalidades 

nesta avaliação não exclui a presença de afecções em adrenais (Soulsby et al., 

2015). Outros métodos diagnósticos são considerados invasivos e, de acordo com o 
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mais recente consenso da American College of Veterinary Internal Medicine - ACVIM 

de 2012, não podem ser considerados 100% eficazes (incluindo testes endócrinos), 

(Behrend et al., 2013).  

Alguns fatores que diminui a precisão da técnica para avaliar as glândulas 

adrenais são: um método de imagem altamente observador-dependente (baixa 

reprodutibilidade), o que significa que as medições podem depender da experiência 

do observador; variações biológicas, tais como a idade, sexo e peso corporal; 

limitação no diagnóstico e na diferenciação das lesões incidentais de glândulas 

adrenais (LIGA) (Mogicato et al., 2011; Cook et al., 2014); demonstrando a 

relevância da introdução de novas técnicas ultrassonográficas. 

Este é o primeiro estudo utilizando a técnica ARFI na avaliação das adrenais 

de cães na obtenção dos valores de referência para esta técnica, sugere que, além 

do estudo da rigidez realizado por esta técnica ARFI pode ser usado para aumentar 

a sensibilidade e a especificidade de um diagnóstico correto das alterações das 

glândulas adrenais.  

O uso de elastografia para a avaliação de glândulas adrenais nos seres 

humanos é uma técnica recente e viável para avaliar massas adrenais, pois 

demonstra potencial para diferenciar as lesões malignas e benignas (Slapa et al., 

2014). Atualmente, em veterinária, os resultados preliminares da avaliação 

elastográfica ARFI de neoplasias mamárias em cadelas demonstrou que a 

malignidade foi sugerida por tecido rígido e indeformável com alta velocidade de 

cisalhamento (Feliciano et al., 2014). É possível que as alterações adrenais (por 

exemplo, neoplasias) podem produzir alterações que são detectáveis pela 

elastografia ARFI, e isto pode auxiliar no diagnóstico de doenças no futuro. 

No presente estudo, o parênquima adrenal exibiu um tecido rígido e 

homogêneo não deformável, o que sugere que a elastografia qualitativa poderia 

potencialmente ser realizada para detectar áreas intraparenquimal alteradas 

(duro/macio ou deformável/não deformável), especificamente para a detecção e 

diagnóstico de lesões acidentais e massas da glândula adrenal. LIGA com aumento 

de tamanho (> 20 milímetros em dimensão máxima) e invasão vascular pode indicar 

a presença de neoplasias malignas na adrenal canina detectada por exame de 

ultrassonografia, no entanto, as lesões menores que não mostram alterações na 

ecogenicidade e ecotextura pode ser indetectável por este método de imagem (Cook 

et al., 2014).  
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O valor médio da velocidade de cisalhamento das diferentes porções das 

adrenais caninas fornece informações até então não publicadas sobre a rigidez 

destes tecidos normais. Em pacientes humanos, Slapa et al. (2014) observaram uma 

rigidez é mais elevada em tecidos neoplásicos em comparação com os tecidos 

hiperplásicos e císticos, utilizando a elastografia quantitativa. Estes valores 

quantitativos obtidos pela ARFI da adrenal em cães são a primeira descrição na 

literatura e mais estudos em animais com doença adrenal devem ser realizados para 

avaliar a aplicabilidade da técnica. A elastografia foi provada na avaliação do tecido 

mamário das cadelas (Feliciano et al. 2014), em que altas velocidades de 

cisalhamento (em comparação com tecido mamário saudável) estão relacionadas a 

uma maior rigidez do tecido mamário e aumento da probabilidade de malignidade. 

O efeito da relação entre o comprimento do corpo do animal e largura das 

adrenais na velocidade de cisalhamento observado (diminuição em 0,3 m/s para 

cada centímetro adicionado na profundidade e diminuição em 0,26 m/s para cada 

centímetro adicionado no tamanho da glândula) já foi verificado no estudo de 

avaliação esplênica por Holdsworth et al. (2014). Estes autores observaram a 

influência de algumas condições sobre a velocidade de cisalhamento do baço em 

cães; houve um aumento de 0,021 m/s para cada aumento de 1 Kg no peso corporal 

dos cães e um declínio de 0,197 m/s para cada aumento de 1 cm de profundidade. 

Como observado na elastografia esplênica por Holdsworth et al. (2014), é 

necessário realizar um estudo com animais de diferentes raças e conformação 

corporal para examinar as interações desses fatores sobre as características 

elastográficas da adrenal canina. 

É importante para melhorar algumas considerações observadas durante este 

estudo: 1) pacientes agitados e respiração rápida pode dificultar a aquisição de 

parâmetros elastográficos. Embora a sedação tinha sido utilizada neste estudo, os 

animais foram mantidos num ambiente tranquilo e com contenção mínima; 2) 

número adequado de animais foi utilizado, permitindo obter informações pertinentes 

para validar a técnica; no entanto, sugere-se que novos estudos sejam realizados 

em cães de diferentes raças, idades e condição corporal. 

Acredita-se que depois da padronização dos valores de referência e 

características da rigidez tecidual das adrenais em cães saudáveis pela técnica de 

elatografia ARFI, as diferenças de valores de velocidade de cisalhamento e 
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anormalidades nos resultados qualitativos dos tecidos alterados possam ser 

utilizadas para destinguir lesões benignas e malignas das adrenais em cães. 

 

Conclusão 

A elastografia ARFI quantitativa e qualitativa das glândulas adrenais em cães 

adultos saudáveis foram facilmente implementada e pode fornecer dados de 

referência no estudo desta estrutura para permitir o uso futuro da ARFI na rotina 

clínica. 
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CAPITULO 3 – Ultrassonografia Doppler e modo-B das glândulas adrenais de 
cães saudáveis. 
 

 

 
 
Resumo: objetivou-se determinar os índices vasculares do fluxo sanguíneo das 

glândulas adrenais de cães saudáveis (velocidade sistólica - VS; velocidade 

diastólica - VD; o índice de resistência - IR). Foram utilizados neste estudo 18 cães 

(36 adrenais). Foram realizados exame físico, perfil bioquímico e teste de supressão 

com dexametasona para determinar o estado geral de saúde (higidez). Ecotextura, 

ecogenicidade, tamanho, contornos e margens e o formato das glândulas adrenais 

(direito e esquerdo) foram avaliados por meio da ultrassonografia convencional. Ao 
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Doppler espectral da artéria frênico-abdominal, foram adquiridos a VS, a VD e o IR. 

Os animais não apresentaram alterações aos exames clínico, laboratorial e de 

supressão do cortisol. Ao exame ultrassonográfico, foram verificados ecotextura 

homogênea, ecogenicidade, formato e tamanhos normais, além de os contornos e 

as margens serem regulares. Ao Doppler espectral da artéria frênico-abdominal, 

verificaram-se ondas com padrão monofásico, com resistência vascular baixa e pico 

sistólico evidente, sendo os valores médios: adrenal esquerda – VS = 31,34 cm/s, 

VD = 9,54cm/s e IR = 0,69; e adrenal direita – VS = 27,83 cm/s, VD = 7,71 cm/s e IR 

= 0,68. A avaliação Doppler das adrenais foi facilmente implementada e pode 

fornecer dados de referência, permitindo a utilização dessa técnica como uma 

ferramenta de diagnóstico para doenças das adrenais em cães.  

Palavras-chave: canino, glândulas adrenais, ultrassom, vascularização. 

 

Introdução 

A ultrassonografia Doppler é uma técnica de diagnóstico utilizada para avaliar 

a hemodinâmica e outras características dos vasos sanguíneos (presença de 

vascularização, tipo, direção do fluxo e índices vasculares) em vários tecidos em 

tempo real. Além da cardiologia, esta técnica tem sido utilizada em medicina 

veterinária (Carvalho et al., 2008a), por exemplo, na avaliação da gestação em 

cadelas (Feliciano et ai., 2014A), a diferenciação de tumores mamários (Feliciano et 

ai. , 2012), e avaliação de animais com catarata (Feliciano et al., 2013a). 

A vascularização da adrenal canina é diferente de outras espécies e incluem: 

ramos da artéria frênico-abdominal (vaso principal - nutrição sanguínea), ramo 

cranial adrenal, aorta abdominal, artéria adrenal média, ramos da artéria renal, ramo 

caudal adrenal e ramos abdominais da artéria lombar (Pey et al., 2011). Não há 

relatos sobre a avaliação da artéria frênico-abdominal cranial em cães através de 

Doppler colorido e espectral. 

As glândulas adrenais esquerda e direita estão localizadas no espaço 

retroperitoneal, craniomedialmente ao rim correspondente, perto da junção toraco-

lombar. As glândulas adrenais secretam uma série de hormônios que são essenciais 

para a homeostase do organismo e sua sobrevivência em situações estressantes 

(Cunningham 2004; Dyce et al, 2004), o que demonstra a grande importância da 

manutenção de um fluxo de sangue adequado a estas estruturas , indispensáveis ao 

seu bom funcionamento. As glândulas adrenais têm uma das maiores fontes de 
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sangue por grama de tecido de qualquer órgão e em cães, o sangue é fornecido 

para as glândulas adrenais, por meio de pequenos ramos da aorta e vasos frênicos 

abdominais (Dyce et al, 2004;. Kealy et al., 2012). 

Doenças neoplásicas das glândulas adrenais são comuns, sendo mais 

comumente associadas com o excesso de, pelo menos, um hormônio e as 

respectivas alterações clínicas e clínico-patológicas. Invasão local e metástases à 

distância não são incomuns também. O tratamento e prognóstico de tumores 

adrenais variam consideravelmente, dependendo do tipo de tumor, mas o 

diagnóstico exato pode ser um desafio. As alterações no fluxo sanguíneo podem ser 

úteis no diagnóstico pré-operatório, como é o caso de outros tecidos (Davis et al., 

2012). 

Considerando a importância da avaliação das glândulas adrenais em cães 

com sinais clínicos de hiperadrenocorticismo adrenal-dependente, 

hiperadrenocorticismo hipófise-dependente e hipoadrenocorticismo, e a utilização da 

avaliação Doppler para caracterizar a vascularização dessas estruturas em 

pequenos animais, o objetivo deste estudo foi determinar os índices vasculares do 

fluxo sanguíneo das glândulas adrenias em cães saudáveis, medindo os valores 

para velocidade sistólica (SV), velocidade diastólica final (RV) e índice de resistência 

(IR). 

 

Materiais e Métodos 

Este estudo foi realizado com a aprovação do Comitê de Ética e Bem-estar 

Animal da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP - Universidade 

Estadual Paulista, Campus de Jaboticabal, Brasil (protocolo nº 018.897/13). 

Dezoito cães, adultos e saudáveis (trinta e seis glândulas adrenais) foram 

estudados (doze fêmeas e seis machos), não castrados, de um a cinco anos de 

idade (idade média = 3,0 ± 1,44 anos), de tamanho pequeno a médio porte e 

pesando entre 2,0 em 15,0 Kg (média = 8,5 ± 3,19 kg), com um escore de condição 

corporal de 6 (em uma escala de 1-9) (Laflamme et al., 2001). 

 Exame físico e avaliação do perfil bioquímico e CBC (incluindo uréia, 

creatinina, alanina-aminotransferase, fosfatase alcalina, colesterol, triglicéridos, 

proteína total e albumina) foram realizados em todos os cães para determinar o 

estado geral de saúde. Foi realizado o teste de supressão de dexametasona para 

assegurar a função normal do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. As amostras de soro 
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foram obtidas por punção venosa a partir da veia jugular, para determinar o cortisol 

basal. Subsequentemente, foi administrada dexametasona por via intravenosa na 

dose de 0,01 mL/Kg. Uma nova amostra de soro foi adquirida para a avaliação das 

concentrações de cortisol às 4 e 8 horas, após a administração de dexametasona. 

Após a seleção dos animais, a região abdominal foi tricotomizada e o gel de 

ultrassom foi aplicado. Não houve necessidade de sedação. 

A ultrassonografia foi realizada por um único avaliador com experiência em 

exames de ultrassonografia. A ultrassonografia modo-B foi realizada com um 

transdutor linear de 9,0 MHz e equipamento de ultrassom ACUSON 

S2000/SIEMENS (Siemens, Munique, Alemanha). A ecotextura (homogêneo ou 

heterogêneo; hipo, hiperecóica ou mista) do parênquima, tamanho (comprimento da 

glândula e largura do polo cranial e caudal), contornos e margens (regular ou 

irregular) e forma geral da glândula adrenal (direita e esquerda) foram avaliadas e 

classificadas por meio de ultrassom modo B, em corte longitudinal. 

A avaliação Doppler foi realizada depois de localizar o maior ponto, 

longitudinal ou oblíqua da artéria frênico-abdominal, e o ângulo entre o feixe Doppler 

e o eixo longo do vaso nunca foi mais de 60º. O ganho de cor foi ajustado para 

reduzir o ruído de cor excessivo quando o fluxo sanguíneo era muito lento. Uma 

amostra de entre 2 e 3 mm (equivalente a 2/3 do diâmetro do recipiente) foi colocada 

numa zona central do recipiente com aberturas para medir o traçado espectral do 

fluxo, curva espectral e índice vascular, que foram obtidos após uma identificação 

automática do software do scanner de ultrassom para cada forma de onda. Um 

mínimo de três ondas subsequentes foram obtidss para efetuar a sua avaliação. Os 

parâmetros estudados na artéria frênico-abdominal foram: pico de velocidade 

sistólica (PVS, cm/s); velocidade diastólica final (VDF, cm/s) e índice de resistência 

(IR = (Vmax-Vmin)/Vmax). 

R Software® (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) foi 

utilizado para a análise estatística. Os resultados foram analisados inicialmente para 

normalidade (teste de Shapiro-Wilk). Os dados brutos ou transformados foram 

avaliados por análise de variância para comparar os valores dos vasos direito e 

esquerdo, se a igualdade foi confirmada, a correlação de Pearson e regressão entre 

os valores quantitativos foram feitas, e a média geral, intervalo de confiança e 

estatística descritiva foi calculada. 95% de significância foram fixados para todos os 

testes 
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Resultados e Discussão 

O exame clínico e laboratorial dos cães não apresentaram alterações e foram 

considerados saudáveis. A supressão do cortisol pelo teste com baixa dose de 

dexametasona (4 e 8 horas, a concentração de cortisol <1.4μg/dL) foi observada em 

todos os cães. 

No exame ultrassonográfico, os animais apresentaram glândulas adrenais 

normais, com ecotextura homogênea, ecogenicidade normal (hipoecóica em relação 

ao tecido adjacente - córtex renal), contornos regulares, as margens, a forma e o 

tamanho normais (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Valores (média ± desvio padrão) dos tamanhos das glândulas adrenais de 

cães saudáveis. 

Glândula adrenal Comprimento Largura do polo 
cranial (cm) 

Largura do polo 
caudal (cm) 

Direita 1.53±0.42 0.40±0.10 0.45±0.09 
Esquerda 1.63±0.35 0.43±0.11 0.49±0.15 

cm: centímetros 

 

A ultrassonografia Doppler foi confiavelmente realizada em todos os cães, 

produzindo imagens de boa qualidade. No Doppler colorido, a artéria frênico-

abdominal foi observada na região hilar (corpo) das glândulas adrenais. O exame 

Doppler espectral da artéria frênico-abdominal mostrou padrão de ondas 

monofásicas e baixa resistência vascular, com pico sistólico evidente (Figura 1). Os 

valores para os índices vasculares da artéria frénico-abdominal direita e esquerda 

são mostrados na Tabela 2. 

Os índices vasculares da glândula adrenal direita e esquerda não diferiram 

significativamente (Tabela 2). Observou-se correlação negativa entre o peso 

corporal (PC), VS (r = - 0,5159; P = 0,009; R2 = 26%; VS = 46,9 - 1,19 * PC (Kg)) e 

VD (r = - 0,55676; P = 0,0038; R2 = 32%; VD = 17,6 - 0,640 * PC (Kg)). O peso 

corporal dos animais não faz correlação com o tamanho da glândula, mas apresenta 

correlação negativa com VS e VD, explicada pelo modelo quadrático para VS: [VS = 

39,5 + 0,3 x (PC) - 0,07 x (PC2)]; e o modelo cúbico para VD: [VD = 16 - 9 x (PC) - 

0,8 x (PC2) - 0,002 (PC3). Além disso, a idade dos animais não se correlacionou com 

nenhum dos parâmetros estudados e entre estes a VS correlaciona-se com VD (P = 
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0,009); o comprimento com a altura da glândula (P = 0,01); e IR com VD (P < 0,001) 

(Figura 2). 

 

 

Figura 1. Imagem ultrassonográfica Doppler colorido e espectral da adrenal em 

corte longitudinal de um Buldogue Francês com 16.9 Kg de peso corpora. Nota a 

avaliação Doppler para a determinação dos índices vasculares na artéria frênico-

abdominal. 

 

Tabela 2. Valores (média±desvio padrão) dos índices vasculares da artéria frênico-

abdominal das glândulas adrenais de cães saudáveis. 

Ultrassonografia Doppler 

 Glândula 
adrenal 
esquerda 

CI 95% Glândula 
adrenal 
direita 

CI 95% P 5% 

Velocidade 
sistólica (cm/s) 

31.34±5.79 27.83-34.84 34.25±8.18 29.52-38.98 0.29 

Velocidade 
diastólica (cm/s) 

9.54±3.03 7.71-11.38 10.72±3.75 8.55-12.89 0.38 

Índice de 
resistência 

0.69±0.07 0.65-0.74 0.68±0.10 0.62-0.74 0.68 

Nível de 5% de significância; CI: intervalo de confiança 95%; cm: centímetros; s: 
segundos. 
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Figura 2. Representação gráfica da correlação negativa entre o peso corporal do 

animal e a velocidade sistólica (VS; A) e diastólica (VD; B) das glândulas adrenais 

caninas. 

 

A ultrassonografia modo-B é usada como método de diagnóstico do 

hiperadrenocorticismo (diferenciação entre doença pituitária-dependente e adrenal-

dependente) (Behrend et al., 2013), neoplasias adrenais (Davis et al., 2012), e 

hipoadrenocorticismo em cães (Wenger et al., 2010). Os resultados ecográficos 

considerados para o diagnóstico destas doenças são baseados na avaliação do 

tamanho das glândulas, invasão vascular, extensão das lesões ou a presença de 

áreas de necrose e degeneração (Soulsby et al., 2015). Este estudo fornece novas 

informações sobre o tecido adrenal e a vasculatura (Thomas et al., 2004). 

 

Conclusão  

A utilização da técnica Doppler na avaliação das artérias frênico-abdominais 

de cães adultos saudáveis foi realizada com sucesso e podem contribuir para dados 

de linha de base, permitindo o uso desta técnica, como uma ferramenta de 

diagnóstico para doenças de glândulas adrenais do cão. 
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CAPÍTULO 4 – Considerações Finais 

 

A avaliação ultrassonográfica modo-B foi executada com êxito em todos os 

pacientes avaliados. Neste estudo, foram avaliados somente cães braquicefálicos de 

pequeno porte, sendo que os valores adquiridos podem ser considerados como 

referência para animais que se enquadrem nesta categoria. 

A elastografia ARFI qualitativa e quantitativa das adrenais mostrou-se 

aplicável em todos os pacientes, sendo possível estabelecer com sucesso os 

valores de normalidade das diferentes regiões das adrenais. 

A ultrassonografia Doppler determinou a média dos índices hemodinâmicos 

da artéria frênico-abdominal da adrenal esquerda e direita até então não descritos 

em literatura. 

Acredita-se que a associação dos três métodos aumente de forma 

considerável a sensibilidade da ultrassonografia em diagnosticar as doenças 

adrenais caninas, possibilitando detectar de forma precoce as lesões. Entretanto é 

importante comentar que alguns fatores como a respiração rápida e o temperamento 

dos pacientes podem dificultar a identificação das adrenais e, por consequência, a 

aplicação dos métodos de imagem supracitados. A contenção química mostra-se 

como uma alternativa para minimizar esses fatores em pacientes intolerantes à 

contenção física ou indóceis. 

 

 

 

 


