
RELATÓRIO ULTRASSONOGRÁFICO 

 

Nome do Animal: Morena (Cloe)                   Idade: 31 dias                                       

Espécie: Canina   Raça: Golden Retriever    Sexo: Fêmea  

Proprietário: Canil Golden Feet 

Veterinária: Fernanda Forti Lopes 

Data: 14/07/2020 

− Este relatório é uma avaliação interpretativa e subjetiva das imagens visualizadas 

durante o procedimento diagnóstico. As avaliações podem variar na dependência do 

médico veterinário e na capacidade inerente ao método ultrassonográfico em 

demonstrar alterações no seu limite de resolução. Qualquer discordância frente ao 

relatório deverá ser comunicada imediatamente tendo em vista que a sensibilidade e 

especificidade de método não são absolutas, podendo requerer revisão e, 

eventualmente, nova investigação. 

Ultrassonografia Abdominal 

Fígado: Dimensões preservadas, respeitando topografia usual e mantendo-se dentro dos 

contornos intercostais, contorno regular, parênquima homogêneo, com eco textura sólida, 

normoecoico, bordos afilados. Vasos hepáticos preservados. Vias biliares intra-hepáticas 

normoecoicas.  

Vesícula Biliar: Repleta, parede preservada e regular, conteúdo heterogêneo. Não há 

evidencia de sedimento biliar ecogênico. Não foram visualizadas imagens sugestivas de 

cálculos. 

Baço: Dimensões preservadas, mantendo contato com estômago e rim esquerdo, contorno 

regular, parênquima homogêneo, hipoecoico. Vasos esplênicos preservados. 

Estômago: Nos segmentos passiveis de visualização, paredes normoespessas e regulares 

medindo 0,25cm. Encontra-se parcialmente distendido, preenchido por conteúdo alimentar e 

gasoso. Peristaltismo normal. 

Alças Intestinais: Nos segmentos passiveis de visualização, normoespessas e regulares. 

Encontra-se parcialmente distendido, preenchido por conteúdo gasoso. Peristaltismo normal. 

Rim E e D: Formato anatômico preservado, dimensões preservadas, contorno regular, cortical 

homogênea e normoespessa, ecogenicidade normal. Definição corticomedular preservada. 

Não foram visualizadas imagens sugestivas de cálculos. Não há presença de liquido perirenal. 

Não há presença de espessamento de cápsula renal. Rim Esquerdo 2,95cm x 2,64cm; Rim 

Direito 2,17cm x 2,03cm. 

Bexiga Urinária: Repleção inadequada para avaliação ultrassónografica. 

Útero e Ovários: Não visualizados 

 



Outros: 

Não há evidencia de alterações ultrassonográficas em topografia de linfonodos 

abdominais. 

− É importante lembrar que as doenças são acometimentos dinâmicos que tendem a 

progredir ou regredir, sendo necessário um acompanhamento clínico cuidadoso e a 

realização de uma correlação entre os sinais clínicos, hematológicos e bioquímicos do 

paciente para um diagnóstico definitivo preciso. 

Este é um exame complementar à consulta clínica e seu resultado é dirigido ao Médico 

Veterinário. Descrições e hipóteses diagnósticas aqui contidas não devem ser analisadas 

isoladamente, mas correlacionadas com as demais informações do paciente – anamnese, 

exame físico e outros exames – pelo Médico Veterinário responsável pelo caso clínico, a 

quem compete valorizar ou não os achados, concluir diagnóstico e decidir a conduta. 
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