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Resumo: O esterno forma o assoalho do tórax e é constituído por oito ossos chamados de esternébras, 
todos eles unidos por cartilagens. Na medicina humana as fraturas de esterno são descritas com maior 
frequência, quase sempre associadas a acidentes automobilísticos. De forma antagônica, os relatos 
veterinários são escassos, mas sempre relacionados a circunstâncias de impacto, tais como 
atropelamentos, pancadas, quedas ou chutes. O objetivo deste trabalho é relatar a fratura de esterno de um 
felino com cerca de um ano de idade, que apresentava sinais clínicos que sugeriam um acidente de grande 
impacto. O diagnóstico da alteração foi realizado por meio de exame radiográfico em projeções laterais e 
ventrodorsais. A partir das imagens radiográficas foi visualizada uma fratura completa entre a quarta e 
quinta esternébra.  Conclui-se que o exame radiográfico foi imprescindível para o diagnóstico da fratura e 
constatação de que, apesar do deslocamento dorsal do fragmento caudal do esterno, não houve 
comprometimento de órgãos da cavidade torácica ou quaisquer alterações que poderiam levar a um 
prognóstico ruim. Ressalta-se também a importância da realização de mais de uma projeção para um 
diagnóstico radiográfico preciso, especialmente laterais, já que estas permitem uma visualização clara do 
esterno.
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RADIOGRAPHIC DIAGNOSIS OF FELINE STERNUM FRACTURE - Case Report
Abstract: The sternum forms the floor of the chest and is made up of eight sternebrae, all joined by 
cartilage. In human medicine, sternum fracture is more often described, frequently associated with car 
accidents. Otherwise, veterinary reports are rare, but always related to impact situations, such as running 
over, bumps, falls or kicks. The aim of this paper is to relate the sternum fracture of a feline with about 
one year of age, which presents clinical signs that suggest a major impact accident. The diagnosis of the 
alteration was made by radiographic examination in lateral and ventrodorsal projections. From the 
radiographic images, a complete fracture was visualized between the fourth and fifth sternebra. It was 
concluded that the radiographic examination was essential for the diagnosis of fracture and finding that, 
despite the dorsal displacement of the sternal caudal fragment, there was no involvement of thoracic 
cavity organs or alterations that could lead to a bad prognosis. It is also emphasized the importance of 
performing more than one projection for an accurate radiographic diagnosis, especially sideways, because 
they allow a clear view of the sternum.
Keywords: sternebrae, thoracic fracture, trauma.

Introdução
O esterno forma o assoalho do tórax e é constituído por oito ossos chamados de esternébras, 

todos eles unidos por cartilagens. A extremidade cranial e caudal são conhecidas, respectivamente, como 
cartilagem do manúbrio e cartilagem xifoide (Kealy & McAllister, 2005). Essencialmente nos felinos, o 
esterno é relativamente longo, comprimido lateralmente, com suas esternébras se fundindo apenas em 
casos excepcionais e na velhice extrema (Getty, 1986). 

As fraturas de esterno são, em geral, resultado de trauma fechado (Taboada & Turnwald, 1997), 
em humanos, a fratura de esterno é mais usual e costuma acontecer principalmente nos casos de acidentes 
de tráfego (Fenili et al., 2002). Nos pequenos animais, essas fraturas são observadas sob circunstâncias de 
impacto, tais como atropelamentos, pancadas, quedas ou chutes (Kealy & McAllister, 2005).

Relatos anteriores correlacionaram a flexibilidade na parede torácica de animais jovens com uma 
maior resistência a fraturas (Taboada & Turnwald, 1997). Todavia, quando essas ocorrem associadas a 
traumas torácicos, os animais podem apresentar lesões cardíacas, contusões pulmonares e a dor pode 
reprimir os movimentos do peito, diminuindo, assim, a frequência respiratória (Felipe Wouk, 2009). 

O diagnóstico radiográfico de fraturas esternais pode ser realizado em projeções laterais, 
dorsoventrais, ventrodorsais e até oblíquas, porém, em posição lateral a imagem é favorecida, visto que 
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em incidência dorsoventral ou ventrodorsal o esterno pode sobrepor ou ser ocultado pelas vértebras. Em 
carnívoros domésticos, tais fraturas geralmente curam-se bem, apesar de por vezes cicatrizar com 
deformação residual (Kealy & McAllister, 2005). 

Este trabalho tem como intuito relatar um caso de fratura esternal diagnosticada em um animal 
da espécie Felis catus resgatado após um provável atropelamento.

Relato de caso
Foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

um gato sem raça definida, macho, filhote, com aproximadamente um quilo, que havia sido resgatado há 
poucas horas e apresentava sinais clínicos que indicavam um possível trauma.  

No exame físico realizado o felino estava com TPC de aproximadamente dois segundos, pulso 
arterial regular, mucosa rosada, estado de consciência substancialmente alerta, estado nutricional 
caquético, comportamento medroso, não foi notada a presença de ectoparasitas, a postura e 
movimentação corporal estavam alteradas, olhos, pele e anexos estavam anormais e foram notadas 
alterações na respiração e musculo esquelético. 

O animal foi conduzido ao setor de Diagnóstico por Imagem, onde foram feitos exames 
radiográficos da pelve, coluna lombar e tórax em projeções laterolateral direita, laterolateral esquerda e 
ventrodorsal. Nas imagens da pelve e coluna lombar, os ossos estavam preservados e nenhuma alteração 
que justificasse os sinais clínicos do paciente foi notada.

Com as imagens radiográficas do tórax, foi visualizada uma fratura completa entre a quarta e 
quinta esternébra, com deslocamento dorsal do fragmento caudal, notou-se também solução de 
continuidade com o meio externo. Para além disso, os campos pulmonares apresentaram alterações 
radiográficas de padrão intersticial. As demais estruturas não apresentavam quaisquer alterações 
radiográficas.

Discussão
O animal do relato foi encaminhado sob a queixa de um provável atropelamento, causa comum 

das fraturas de esterno segundo descrito por Kealy e McAllister (2005). Além disso, curiosamente, apesar 
de Taboada & Turnwald (1997) terem descrito que a flexibilidade da parede torácica de animais jovens 
gera uma maior resistência a tais fraturas, o felino deste relato é um filhote, demonstrando que essa 
característica nem sempre defende o animal de grandes impactos.

Ademais, como sugerem Kealy e McAllister (2005), a fratura foi diagnosticada sob projeções 
laterolateral direita e laterolateral esquerda. Essas imagens explicitaram um deslocamento dorsal 
incomum do fragmento caudal, algo que tornaria provável um comprometimento dos órgãos da cavidade 
torácica. Entretanto, o quadro do paciente não era de urgência, pois lesões cardíacas e pulmonares que 
poderiam ter sido acarretadas pelo trauma torácico (Felipe Wouk, 2009) não foram identificadas. 

Em um relato de caso precedente, os dois animais acompanhados se recuperaram normalmente e 
seus proprietários não apresentaram queixas relacionadas à postura corporal, comportamento, frequência 
respiratória ou quaisquer outros parâmetros físicos a longo prazo (Choi et al., 2018). Em suma, segundo 
o descrito na literatura citada neste artigo, as fraturas de esterno curam-se bem e, em geral, são deixadas 
cicatrizar naturalmente.

Conclusões
Conclui-se que o exame radiográfico foi imprescindível para o diagnóstico da fratura e 

constatação de que, apesar do deslocamento dorsal do fragmento caudal do esterno, não houve 
comprometimento de órgãos da cavidade torácica ou quaisquer alterações que poderiam levar a um 
prognóstico ruim. Ressalta-se também a importância da realização de mais de uma projeção para um 
diagnóstico radiográfico preciso, especialmente laterais, já que estas permitem uma visualização clara do 
esterno.
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