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Introdução

O palato mole, véu palatino ou palato muscular é a 
parte caudal do palato que exerce importantes funções 
relacionadas a fonação e a deglutição, na deglutição o 
palato é empurrado dorsalmente pela língua para fechar 
a cavidade nasal fazendo com que o bolo alimentar 
passe para a faringe e posteriormente para o esôfago 
sem adentrar a cavidade nasal, para a fonação o palato 
é de grande importância pois em casos de 
prolongamento de palato mole um dos principais 
sintomas é o ronco que ocorre pela pendência do palato 
mole na extremidade cranial da laringe (cartilagem 
epiglote) dificultando a passagem do ar e provocando o 
ruído a cada movimento respiratório [1].

O ronco pode ocorrer pela presença de uma 
inflamação alérgica na garganta ou quando o palato 
mole perde a elasticidade com o passar dos anos, a 
laringe e a narina estreitas agravam o roncar que torna-
se um incomodo tanto para o animal como para o 
proprietário pois os animais acometidos por essa 
disfunção tendem a roncar por períodos extensos, 
praticamente o dia todo [2].

Nas raças de focinhos achatados (pequineses, pugs 
entre outras raças) o prolongamento do palato mole é 

mais comum, geralmente a remoção cirúrgica do 
excesso do palato mole leva a uma melhora no quadro 
do animal, o roncar alérgico pode ser controlado com a 
medicação adequada e as narinas e laringe estreitas
podem ser alargadas com um simples processo 
cirúrgico [2].

A laringe é um órgão músculo cartilaginoso oco 
componente do sistema respiratório, exerce funções 
importantes como a vocalização através da vibração 
que o ar provoca nas cordas vocais juntamente com o 
movimento das cartilagens impulsionado pelos 
músculos adjacentes, a condução do ar para a traquéia 
e posteriormente para o pulmão onde ocorrerá a 
hematose é responsabilidade da laringe, e através da 
cartilagem epiglote constituinte da laringe ocorre a 
proteção das vias respiratórias inferiores de corpos 
estranhos vindos principalmente da alimentação. Esta 
situada na região infra-hióidea, caudalmente a faringe e 
cranialmente a traquéia [3].

A laringe é formada pelas cartilagens Tireóide, 
Cricóide, Aritenóide, epiglote, corniculada
(representada pelo processo corniculado) e cuneiforme, 
sendo a ultima citada visível somente na microscopia e 
dispostas aos pares juntamente com a cartilagem 
aritenóide [3].



Existem ligamentos por toda a laringe dando 
sustentação as cartilagens como o ligamento 
cricotireoideo, o ligamento cricotraqueal, o ligamento 
tireóideo mediano e o ligamento tireóideo lateral, bem 
como a presença de pregas no seu interior a prega 
vestibular e a prega vocal, sendo esta responsável pela 
vibração que proporciona a vocalização do animal [3].

A musculatura da laringe é composta pelos músculos 
extrínsecos que consistem nos músculos tireo-hióideo,
músculo hioepiglotico e  músculo esternotireoideo e os 
músculos intrínsecos como o musculo cricotireoideo, o
qual tensiona as cordas vocais, o músculo 
cricoaritenoideo dorsal que amplia a glote, o músculo 
cricoaritenoideo lateral o qual estreita a glote, o 
músculo tireoaritenoideo que tem como função o ajuste 
da tensão das pregas vocais e o músculo aritenoideo 
transverso que aproxima as cartilagens tireoideanas.
Sua inervação é dada por ramos do nervo vago 
denominados nervo laríngeo cranial e nervo laríngeo 
caudal ou nervo laríngeo recorrente, lesões nesses 
ramos podem ocasionar a disfunções nas funções 
laríngeas como perda da capacidade de vocalização e 
capacidade restrita de condução do ar [3].

O nervo laríngeo cranial possui dois ramos um 
interno que inerva o terço superior e médio da laringe e 
o ramo externo que inerva o músculo cricotireoideano e 
o nervo laríngeo recorrente inerva de maneira sensitiva 
o terço caudal da laringe e de forma motora o restante 
da musculatura laríngea [3].

As artérias que suprem a laringe são as artérias 
laríngeas craniais e caudais, a artéria laríngea cranial 
surge da face ventral da artéria carótida externa e a 
artéria laríngea caudal é um ramo da artéria tireóidea 
cranial que surge da artéria carótida comum. As veias 
correspondem às artérias e drenam para a veia jugular 
interna e os vasos linfáticos drenam para os nodos 
linfáticos retrofaringeo medial e cervical profundo 
cranial [3].

Relato de Caso:

Foi atendido em uma clinica veterinária um cão da 
raça Pug, macho de dois anos de idade, apresentando 
inspiração ruidosa (roncos) há 15 dias, sendo relatado 
que sua respiração era forçada antes desse período.

Foram feitos exames de hematologia, bioquímico e 
radiografias cervicais e torácicas que não revelaram 
alterações notáveis para o quadro descrito ou possível 
trauma cervical.

Logo após o animal foi anestesiado para exame 
minucioso da cavidade oral e trato respiratório pudesse 
ser feita de maneira eficiente, onde foi constatado uma 
sobreposição do palato mole na cartilagem epiglote da 
laringe.

Sendo o prognostico a sobreposição do palato mole 
na cartilagem epiglote da laringe, Como a causa do 
ronco do animal, a decisão médica foi cirúrgica para a 
retirada de parte deste palato e com isto a diminui;ao 
da dificuldade da passagem do ar que leva a inspiração 
ruidosa. 

O material utilizado na  cirurgia foi principalmente o
bisturi elétrico entre outros instrumentos. Após a 
extirpação de parte deste palato  evidenciou-se um 
edema de glote discreto e a não motilidade da laringe, 
com dificuldade respiratória o animal foi submetido a 
uma cricotireoidostomia temporária para que seu 
quadro pudesse ser reavaliado em dois dias, prazo para 
que o edema de glote pudesse desaparecer e a laringe 
ficar mais visível.

Durante esse período o animal foi mantido internado 
sob observação veterinária e uso de analgésicos e 
antibióticos. Após  dois dias o animal foi reavaliado e 
assim diagnosticado uma paralisia de laringe bilateral
sendo o procedimento de escolha para a correção da 
patologia e melhor qualidade de vida para o animal 
uma traqueostomia definitiva.

Durante a traqueostomia recomenda-se fazer a 
retirada do excesso de pele no pescoço, uma vez que 
esta pode vir a obstruir a saída e entrada de ar e 
provocar uma insuficiência respiratória no animal.

O período pós-cirúrgico do animal foi ótimo com 
uma rápida recuperação, o ronco parou após a cirurgia  
e a respiração do animal foi normalizada, a proprietária 
relatou que a respiração de seu animal aparentava ter a 
mesma intensidade de um animal normal da mesma 
raça que ela possuía.

A proprietária foi advertida dos cuidados que 
deveria tomar com o animal como não banhá-lo na 
região do pescoço para que a água não entrasse no trato 
respiratório, deixar o animal longe de piscinas, lagos ou 
mar e fazer a assepsia do local para não acumular 
secreções.

Discussão e Conclusão:

O prolongamento do palato mole é uma disfunção 
observada em algumas raças, notadamente os cães 
braquicefalicos (Bulldog Francês, Pug, Boston Terrier, 
Pequinês, Boxer, Bulldog, Shih Tzu entre outros) tendo 
assim forte influência genética sendo uma alteração 
agravada nessas raças pela própria predisposição delas 
a problemas cardíacos e respiratórios [4].

A paralisia de laringe pode ser congênita ou ter 
como causa a compressão ou lesão dos nervos laríngeo 
superior e laríngeo recorrente fazendo com que a 
musculatura e juntamente a ela as cartilagens 
permaneçam paralisadas resultando em uma obstrução 
parcial das vias respiratórias superiores e, 
conseqüentemente, em uma dificuldade respiratória,
podem haver também causas idiopáticas ou adquiridas 
[3]. O trauma cervical pode ser considerado como uma 
causa adquirida geralmente pelo mal uso da coleira 
como método de contenção [2]. As causas da paralisia 
de laringe justificam a importância do conhecimento 
anatômico pois para detectar esse tipo de patologia é 
necessário conhecer toda a musculatura extrínseca e 
intrínseca da laringe, os ligamentos, os vasos que 
alimentam e drenam a laringe, a disposição das 
cartilagens e as suas funções e principalmente a sua 
inervação. [2].



Em geral diante de um caso como este, os resultados 
do hemograma, bioquímica e urinálise são normais 
podendo ser constatada a hipóxia e acidez respiratória 
por via da gasometria arterial. Diagnósticos diferenciais 
podem ser feitos por radiografias [2].

No entanto o procedimento de eleição para o 
diagnostico da paralisia de laringe é a laringoscopia, 
com o animal devidamente sob o efeito da anestesia 
geral, sendo um procedimento simples e rápido 
fornecendo subsídios para o clinico afirmar com 
segurança seu diagnostico [2].

Sintomas como a tosse, inspiração ruidosa, dispnéia, 
cianose, intolerância ao exercício e disfonia podem ser 
notados, o tratamento é cirúrgico [2].

O conhecimento da anatomia e da função de cada 
cartilagem, musculatura, ligamento, vascularização e 
inervação da laringe conferem ao medico veterinário 
pleno controle da situação e a capacidade de agir com 
segurança em um processo delicado como a paralisia 
de laringe, fazendo a avaliação certa do caso e tipo de 
lesão e optando sempre pela medicação ou cirurgia 
necessárias para sanar o problema.
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Fig.1:  Figura mostrando o animal após a cricotireoidostomia.


