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Muitas vezes na prática clínica nos deparamos com situações em que temos de decidir se 

propomos ao tutor avançar para imagiologia avançada, ou seja, Tomografia Computorizada 

(TC) e Ressonância Magnética (RM).  

Em primeiro lugar, temos sempre que ter em atenção que a TC e a RM nunca substituem a 

anamnese, avaliação completa animal e as análises gerais. São exames complementares de 

imagem, dispendiosos e realizados sob anestesia geral, e salvo raras exceções não são exames 

de urgência nem de primeira linha. Ao ponderarmos a realização de TC e RM temos de garantir 

que o animal se encontra estável para a anestesia, e ter em conta que é um exame 

complementar de imagem, e não uma máquina da verdade: temos sempre de ter uma lista de 

diagnósticos diferenciais que queremos descartar/diagnosticar. 

A escolha do exame a propor depende de vários factores:  

- Factores relacionados com o animal: qual o risco anestésico e por consequente a 

possibilidade de anestesia prolongada ou não, a suspeita clínica e ainda a presença de 

implantes metálicos. 

- Factores relacionados com o tutor: disponibilidade de deslocação, capacidade monetária, 

entre outros; 

- Factores relacionados com a técnica: equipamentos disponíveis, indicação de cada um e 

capacidade técnica diagnóstica.   

De uma forma geral, a TC está indicada no estudo de crâneo (fracturas, neoplasias, 

alterações de conformação, ouvidos, cavidade nasal), coluna vertebral (malformações, 

fracturas/luxações, discoespondilite, neoplasias), patologias disco e forâmenes (hérnia discal, 

estenose foraminal). Pode ainda ser usada para estudo do sistema ventricular 

(ventriculomegalia, hidrocefalia, quistos) e alterações intraparenquimatosas grandes 

dimensões (encéfalo e medula) 

Já a RM apresenta uma óptima diferenciação de tecidos moles, e é mais comunmente 

usada para diagnóstico de patologias no encéfalo (matéria branca e cinzenta, nervos 

craneanos), medula espinal e raízes nervosas. Destacam-se as patologias vasculares, 

inflamatórias, a avaliação de todo o sistema ventricular e ainda a possibilidade de identificar 

alterações secundárias como siringohidromielia, edema cerebral e intramedular, mielomalacia. 

É de facto o exame gold standard para encéfalo e medula! 

Baseando-me em perguntas comuns que os nossos colegas veterinários nos realizam, 

vou apresentar alguns casos práticos, em que no final, decidiremos se VALE MESMO A PENA 

AVANÇAR PARA TC OU RM. 

 


