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Resumo 
 

Contribuição para o estudo de alguns parâmetros ecográficos na avaliação do 

trabalho cardíaco em cães e gatos. 

 

No âmbito do estágio curricular realizado no Instituto Veterinário do Parque desenvolveram-

se actividades na área da Clínica e Cirurgia de animais de companhia. A Cardiologia foi uma 

das especialidades com maior expressão, o que permitiu o acompanhamento da execução 

de exames de diagnóstico cardiológico, em particular a ecocardiografia. Esta dissertação 

incide sobre quatro parâmetros ecocardiográficos, coeficiente átrio esquerdo/aorta (AE/Ao), 

distância do septo ao ponto E (EPSS), fracção de encurtamento sistólico (FES) e frequência 

cardíaca, por se tratarem das principais medidas que fornecem informações de grande 

relevância para a avaliação do trabalho cardíaco. Esta dissertação integra uma breve 

descrição da casuística e das actividades desenvolvidas, uma revisão bibliográfica sobre 

alguns pontos importantes relativamente ao exame ecocardiográfico, uma sumária 

referência acerca de cada doença cardíaca acompanhada durante o estágio e, por fim, um 

estudo tendo por base os referidos parâmetros e tendo como principal objectivo observar a 

variação de cada parâmetro consoante as várias doenças e comparar os valores 

encontrados com os valores descritos na literatura veterinária. Para tal foram incluídos neste 

estudo 152 casos, 128 de canídeos e 24 de felídeos, dos animais submetidos a exame 

ecocardiográfico ao longo do período de estágio. As doenças cardíacas encontradas com 

maior prevalência incluíram a insuficiência crónica da valva mitral (ICVM) e a cardiomiopatia 

dilatada (CMD). Das alterações verificadas nos parâmetros em estudo destaca-se o 

aumento do coeficiente AE/Ao em 48% dos canídeos com ICVM, em 82% dos canídeos com 

CMD e em 100% dos felídeos com CMD; o aumento da EPSS em todos os canídeos com 

CMD, à excepção de um caso; a diminuição da FES em todos os canídeos com CMD, à 

excepção de um caso; e o aumento da FES em 50% dos felídeos com cardiomiopatia 

hipertrófica. Dos resultados obtidos pôde concluir-se a importância da avaliação cuidadosa 

de cada animal e a necessidade de estabelecer uma relação entre os dados obtidos pelas 

medições ecocardiográficas, não devendo estas ser utilizadas isoladamente no diagnóstico 

e no estabelecimento do prognóstico dos animais. O exame ecocardiográfico é hoje o meio 

de diagnóstico cardiológico por excelência, sendo que uma grande variedade de doenças 

cardiovasculares apoia o seu diagnóstico preferencialmente neste método. 

 

 

Palavras-chave: ecocardiografia, coeficiente átrio esquerdo/aorta, distância do septo ao 

ponto E, fracção de encurtamento sistólico, frequência cardíaca, canídeos, felídeos. 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Abstract 
 

Addition to the study of some echographic parameters evaluating cardiac function of 

cats and dogs. 

 

 In practice period attended in Instituto Veterinário do Parque some activities have been held 

within the scope of clinic and surgery of pet animals. Cardiology was one of the main 

specialties which allowed the monitoring of cardiologic diagnose exams, particularly 

echocardiography. This thesis is about four echocardiographic parameters: left atrium to 

aortic root ratio, mitral E-point to septal separation, shortening fraction and heart rate. That’s 

because they are the main measures that can give us very important information about the 

evaluation of cardiac function. This documents also includes a brief description of the case 

and build up activities, a bibliographic collection including relevant subjects about 

echocardiography, a brief description about each cardiac disease seen during practice and a 

review about the referred parameters in which the main purpose was to observe the variation 

of each parameter depending on the corresponding disease, and to compare the recorded 

values with the reference values read in veterinary literature. 

There have been 128 case studies of dogs and 24 of cats for a total amount of 152 for the 

whole practice period. The cardiac diseases found mostly include the acquired mitral valve 

insufficiency and dilated cardiomyopathy. The main deviations in the studied parameters 

were the increase of the left atrium to aortic root ratio on 48% of the dogs with acquired mitral 

valve insufficiency, on 82% with the dogs of dilated cardiomyopathy and in every cats with 

dilated cardiomyopathy, the increase of mitral E-point to septal separation in all dogs 

suffering from dilated cardiomyopathy except one, the decrease of shortening fraction in all 

dogs with dilated cardiomyopathy except one, and the increase of the shortening fraction in 

50% with hypertrophic cardiomyopathy.  

We can conclude from the results that the careful evaluation of each patient is very important 

and we must establish a relationship between the measured data from the echocardiographic 

measures. Those should not be used separately in the patients diagnose and in the 

prognosis. The echocardiography is the main cardiologic diagnosis used to detect a wide 

range of cardiovascular diseases. 

 

 

Keywords:  echocardiography, left atrium to aortic root ratio, mitral E-point to septal 

separation, shortening fraction, heart rate, dog, cat. 
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1. Introdução Geral 

Esta dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária resulta fundamentalmente 

da frequência do estágio curricular realizado sob orientação científica do Professor Doutor 

José Paulo Sales Luís, no Instituto Veterinário do Parque (IVP), Lisboa, que decorreu de 1 

de Fevereiro a 30 de Junho de 2009, com a duração de cinco meses. Durante o percurso 

académico na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, foi-se 

manifestando o meu interesse pela área de clínica e cirurgia de pequenos animais. A opção 

de ter como orientador de estágio o Professor Doutor Sales Luís advém do contacto com o 

Professor e com os conteúdos por ele leccionados durante a fase curricular, por se tratar de 

um reconhecido especialista com amplo domínio de conhecimentos em diversas áreas 

técnico-científicas que se dedica à cirurgia de animais de companhia, considerado um 

clínico de referência em áreas como cardiologia, cirurgia de tecidos moles, cirurgia 

ortopédica, bem como exames complementares, nomeadamente ecografia e 

electrocardiografia. Este estágio permitiu a aquisição de aptidões práticas e o reforço de 

conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso, assim como o desenvolvimento de 

capacidades fundamentais a uma prática clínica eticamente responsável bem como de 

elevados padrões de profissionalismo.  

A escolha do tema desta dissertação surgiu de uma forma natural em consequência de um 

interesse pessoal da autora na área da cardiologia veterinária e pelo elevado número de 

casos que teve oportunidade de acompanhar na ecocardiografia e usufruir do inestimável 

acompanhamento do Professor Sales Luís.  

Na parte inicial desta dissertação apresenta-se uma breve referência à casuística compilada 

a partir das actividades realizadas no IVP. A segunda parte da dissertação concerne à 

revisão geral da bibliografia consultada acerca do tema da dissertação, na qual se abordam 

alguns pontos importantes relativamente ao exame ecocardiográfico, seguindo-se uma 

sucinta referência acerca de cada doença cardíaca incluída no estudo e acompanhada 

durante o período de estágio, destacando a importância da ecocardiografia no diagnóstico 

destas doenças. Por fim apresentam-se os dados relativos a algumas das mais importantes 

medições ecocardiográficas recolhidas ao longo do estágio para posterior comparação com 

os valores descritos na literatura veterinária. Neste sentido, com o estudo apresentado 

pretende-se mostrar a importância da realização do exame ecocardiográfico como meio de 

diagnóstico complementar e particularmente de alguns parâmetros na avaliação da função 

cardíaca.  
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2. Estágio curricular no Instituto Veterinário do Parque 

2.1. O Instituto Veterinário do Parque 

O IVP é uma clínica médico-veterinária de referência na cidade de Lisboa, que se encontra 

localizada na Rua Castilho. O corpo clínico do IVP é dirigido pelo Professor Doutor José 

Paulo Sales Luís, que é auxiliado pela Dra. Ana Paula Carvalho e por duas funcionárias. A 

clínica dispõe de uma sala de consulta e exames ecográficos, uma sala de cirurgia, uma 

sala de internamentos e recobro, uma sala de tratamentos/electrocardiografia, uma sala de 

banhos/tosquias, duas salas de espera e outras divisões de apoio. O horário de 

funcionamento é das 11 horas às 20 horas, de segunda a sexta, fechando ao público das 13 

horas às 15 horas, período durante o qual são realizadas as intervenções cirúrgicas. Está 

também aberto aos sábados das 10 horas às 13 horas.  

 

2.2. Breve descrição da casuística e das actividades desenvolvidas durante o estágio 

curricular 

O estágio curricular no IVP decorreu de 2 de Fevereiro a 27 de Junho de 2009. O IVP 

dedica-se essencialmente à Clínica e Cirurgia de animais de companhia, recebendo 

esporadicamente animais de espécies exóticas. Durante o período de estágio foram 

assistidos 986 animais, sendo que 737 (74.7%) eram canídeos, 245 (24.9%) felídeos e 

apenas 4 (0.4%) eram animais exóticos (Gráfico 1). Pelo facto da população de animais 

exóticos ter sido bastante reduzida, só serão considerados os canídeos e os felídeos para 

efeitos do estudo casuístico. 

 

Gráfico 1. Distribuição dos animais observados durante o estágio no IVP consoante a 

espécie animal (frequência relativa; n=986). 

 

 

Em ambas as espécies, canina e felina, os animais do género masculino encontravam-se 

em maioria, embora com uma diferença muito subtil (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Distribuição dos canídeos e felídeos observados durante o estágio no IVP por 

género (frequência relativa; n=982). 

 

Relativamente à idade, esta variou de alguns meses a 19 anos. A idade média foi superior 

nos canídeos (8.5 anos) em relação aos felídeos (7.0 anos). Adicionalmente verificou-se que 

na maioria dos canídeos a idade rondou os 12 e 13 anos, enquanto que a maior parte da 

população felina tinha entre 2 e 3 anos (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Distribuição etária dos canídeos e felídeos observados durante o estágio no IVP 

(frequência absoluta; n=982). 

 

Em relação às raças dos animais acompanhados, constatou-se que a maioria dos canídeos 

era de raça pura (63.4%) e os restantes de raça indeterminada (36.6%). Existiu uma grande 

variabilidade na raça dos canídeos observados, sendo que as raças puras mais 

representadas foram: Caniche (9.9%) Cocker Spaniel Inglês (7.5%), Labrador Retriever 

(6.2%), Boxer (5.2%), Yorkshire Terrier (4.8%) e Golden Retriever (2.9%) (Tabela 1).  
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Tabela 1. Frequência absoluta (fi) e relativa (%) das diferentes raças de canídeos 

observadas durante o estágio no IVP (n=737). 

Raça fi % 

Indeterminada 270 36.6 

Caniche 73 9.9 

Coker Spaniel Inglês 55 7.5 

Labrador Retreiver 46 6.2 

Boxer 38 5.2 

Yorkshire Terrier 35 4.8 

Golden Retriever 21 2.9 

Doberman Pincher Miniatura, Rottweiler 12* 1.6* 

Teckel 10 1.4 

Fox Terrier 9 1.2 

Cão de Água Português, Husky Seberiano, Pastor Alemão 8* 1.2* 

Bichon Maltês, Shith-Tzu 7* 1.0* 

Shar Pei 6 0.8 

Dálmata, Doberman Pincher, Pequinois, Perdigueiro, Podengo Médio, Schnauzer 

Miniatura, Serra da Estrela, Weimaraner 
5* 0.7* 

Pit Bull, Pug Carlin, Setter Irlandês 4* 0.5* 

Breton Spaniel, Bull Terrier, Bulldog Francês, Chow Chow, Epagneul Breton; Schnauzer 

Gigante 
3* 0.4* 

Beagle, Cavalier King Charles Spaniel, Chiuaua, Grand Danois, Leão da Rodésia, Lulu 

da Pomerânia, Malamute do Alaska, Rafeiro Alentejano, Rough Collie, Samoiedo, Terra 

Nova, West Highland White Terrier, Whippet 

2* 0.3* 

Basset Hound, Boerboel, Border Collie, Bulldog Inglês, Cocker Spaniel Americano, 

Dogue Argentino, Jack Russel Terrier, Mastim dos Pirenéus, Mastim Espanhol, Parson 

Russel Terrier, Pointer Inglês, São Bernardo, Scottish Terrier, Serra de Aires, Spitz 

Japonês, Springer Spaniel 

1* 0.1* 

*Valores correspondentes às frequências, absoluta e relativa, de cada uma das raças apresentadas 

na coluna da esquerda. 

 

Já no caso dos felídeos, é curioso notar que 80.0% pertenciam à raça Europeu Comum, 

sendo os restantes 20.0% representados na sua grande maioria pelas raças Persa (11.0%) 

e Siamesa (6.6%) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Frequência absoluta (fi) e relativa (%) das diferentes raças de felídeos observadas 

durante o estágio no IVP (n=245). 

Raça fi % 

Europeu Comum 196 80.0 

Persa 27 11.0 

Siamês 16 6.6 

Bosque da Noruega 3 1.2 

Main Coon 2 0.8 

Ragdoll 1 0.4 

 

No que respeita aos meios complementares de diagnóstico, o IVP dispõe de dois aparelhos 

de ecografia, sendo um deles mais utilizado na ecografia abdominal e pélvica e o outro na 

ecocardiografia (com recurso a Doppler cor). Além destes exames complementares 

realizam-se ainda electrocardiografias, colheitas de sangue para análises bioquímicas e 

hematológicas e testes rápidos de diagnóstico. O IVP trabalha com um Laboratório de 

Análises Clínicas situado na mesma rua e com o Laboratório de Anatomia Patológica e 

Departamento de Radiologia, ambos da Faculdade de Medicina Veterinária, aos quais 

recorre para complementar os meios de diagnóstico (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Exames complementares de diagnóstico realizados no IVP durante o estágio e a 

sua distribuição conforme a espécie animal (frequência absoluta). 

Exames complementares de Diagnóstico Canídeos Felídeos Total 

Ecografia 

   Cardíaca/Torácica 

   Abdominal/Pélvica 

 

211 

188 

 

29 

75 

 

240 

263 

Electrocardiografia 117 0 117 

Radiologia 47 14 61 

Análises Clínicas 76 36 112 

Testes Rápidos de Diagnóstico 10 18 28 

Histopatologia 24 5 29 

 

No que concerne à área da cirurgia, durante o período de estágio foram realizadas 101 

intervenções cirúrgicas, incidindo sobretudo na área de tecidos moles (Gráfico 4).  
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Gráfico 4. Distribuição dos animais que foram submetidos a cirurgia de acordo com a 

intervenção cirúrgica e com a espécie animal (frequência absoluta, n=101). 

 

 

As especialidades a que corresponderam maior número de intervenções cirúrgicas de 

tecidos moles foram, nos canídeos, a Oncologia (33.3%) e, nos felídeos, a Andrologia 

(38.8%). Em segundo lugar surge a Ginecologia e Obstetrícia, em ambas as espécies. 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos casos de cirurgia de tecidos 

moles segundo a especialidade médico-veterinária e a espécie animal. 

Especialidade médico-veterinária 
Canídeos Felídeos 

fi % fi % 

Andrologia 7 12.2 12 38.8 

Cardiologia 1 1.8 0 0 

Dermatologia 6 10.5 0 0 

Doença músculo-esquelética 5 8.8 0 0 

Estomatologia e Odontologia 3 5.3 1 3.2 

Gastroenterologia 2 3.5 1 3.2 

Ginecologia e Obstetrícia 8 14.0 11 35.5 

Nefrologia e Urologia 2 3.5 1 3.2 

Oftalmologia 3 5.3 0 0 

Oncologia 19 33.3 5 16.1 

Otorrinologia 1 1.8 0 0 

Total 57 100 31 100 
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De entre todas as consultas realizadas na clínica durante o período de estágio foram 

abordadas diversas especialidades, consoante as situações. Destas destaca-se a 

cardiologia nos canídeos, e a medicina preventiva nos felídeos (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5. Distribuição das consultas médico-veterinárias assistidas no IVP durante o 

estágio curricular segundo a especialidade e a espécie animal (frequência relativa). 

 

 

Em conclusão, é de referir que a integração do estagiário no IVP é desde o início plena, uma 

vez que lhe é facultado o acesso a participar activamente nas consultas e cirurgias, sendo-

lhe confiadas tarefas progressivamente mais complexas e de maior responsabilidade. 

Durante as consultas é sua função auxiliar na contenção dos animais e colaborar na recolha 

da anamnese. A realização do exame físico, preparação e administração de medicações 

devem ser prontamente efectuadas sempre que lhe for solicitado. Quando autorizado 

colabora no atendimento ao público e recepção dos pacientes bem como na realização de 

electrocardiografias, colheita de sangue para análises clínicas ou testes rápidos de 

diagnóstico. Faz parte do rol das suas responsabilidades diárias o tratamento e 

acompanhamento dos animais internados. Relativamente à clínica cirúrgica acompanha os 

casos com indicação cirúrgica desde a sua chegada às instalações do IVP até à sua saída. 

O estagiário assiste à avaliação pré-cirúrgica, é responsável pela preparação da sala de 

cirurgia, sendo seu dever realizar tudo quanto for necessário em termos de material, 

preparação de pré-medicações, preparação e administração de anestesias. Desempenha 

funções de ajudante de cirurgião, elemento circulante ou anestesista e é, por norma, 

incumbido de vigiar atentamente a recuperação pós-cirúrgica dos animais intervencionados. 

Espera-se que o estagiário seja um colaborador atento e dinâmico capaz de apreender as 

particularidades do funcionamento da clínica contribuindo para tal com superlativo 

desempenho.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Canídeos Felídeos



8 
 

3. Introdução 

A ultrasonografia representa um dos maiores avanços relativamente aos métodos de 

diagnóstico utilizados na prática clínica em medicina veterinária (Oyama, 2004; Lusk & 

Ettinger, 1990), tendo apresentado um acentuado progresso nas últimas duas décadas 

(Brown e tal, 2003; Kienle & Thomas, 2002). A ampla disponibilidade de meios de tecnologia 

ultrasonográfica tem proporcionado uma melhor compreensão e avaliação das doenças 

cardiovasculares, tornando a ecocardiografia uma ferramenta indispensável na prática da 

especialidade de cardiologia veterinária (Kienle & Thomas, 2002). 

A ecocardiografia é um método de diagnóstico não invasivo que permite visualizar as 

estruturas cardíacas, incluindo as artérias, aorta e pulmonar, os ventrículos, os átrios, as 

aurículas e todas as valvas cardíacas (Boon, 2006). O recurso ao modo B (bidimensional ou 

brightness mode) e ao modo M (movimento ou motion mode) permite além da 

caracterização morfológica, a obtenção de informação funcional através de imagens 

dinâmicas da contracção cardíaca (Boon, 2006; Brown et al, 2003). O efeito doppler 

complementa o exame ecocardiográfico, pois permite medir e avaliar o fluxo sanguíneo 

(Boon, 2006; Abbott & MacLean, 2003).  

O exame ecocardiográfico é hoje o meio de diagnóstico cardiológico por excelência e uma 

grande variedade de doenças cardiovasculares apoia o seu diagnóstico preferencialmente 

neste método (Boon, 2006; Kienle & Thomas, 2002). As alterações cardíacas podem ser 

diagnosticadas através da observação da relação morfológica entre as várias estruturas, 

bem como a detecção de lesões valvulares, de intercomunicações anómalas, de doenças do 

miocárdio, e ainda complementada com a possibilidade de detecção de massas torácicas ou 

cardíacas e de derrames pleurais ou pericárdicos (Boon, 2006; Lusk & Ettinger, 1990). A 

capacidade da ecocardiografia como meio de avaliação da dimensão das câmaras 

cardíacas, da função cardíaca e do fluxo sanguíneo (Boon, 2006), tornou-a o método de 

eleição para a avaliação cardíaca criteriosa, tendo suplantado técnicas invasivas como a 

cateterização cardíaca e a angiocardiografia (Kienle & Thomas, 2002). Apesar da enorme 

importância da ecocardiografia no diagnóstico cardiológico, a interpretação dos dados que 

fornece deve ser integrada com a informação obtida a partir da história pregressa, do exame 

físico do animal, da auscultação torácica, do electrocardiograma (ECG), de radiografias 

torácicas, bem como de outros exames complementares pertinentes para um plano de 

diagnóstico completo (Kienle & Thomas, 2002). 

 

4. Exame Ecocardiográfico 

4.1. História da ecocardiografia 

Ao contrário da maioria dos exames de diagnóstico médico, a ultrasonografia mimetiza um 

fenómeno existente na natureza. Alguns mamíferos, como morcegos e mamíferos 

aquáticos, têm a capacidade natural de obter informação através da detecção de ultra-sons. 
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A natureza não dotou o Homem desta capacidade, por isso este teve de construir máquinas 

apropriadas para poder visualizar imagens obtidas a partir de ultra-sons (Feigenbaum, 

1996). 

A utilização de ultra-sons e da ecocardiografia remonta ao século XX e aos irmãos Curie e 

Curie, que descobriram a piezoelectricidade (O´Grady, Bonagura, Powers & Herring, 1986). 

Uma variedade de descobertas subsequentes foram feitas e culminaram com a primeira 

patente para um dispositivo de detecção de ultra-sons obtida por Sokolov, em 1937 

(Feigenbaum, 1996). A evolução neste domínio acelerou rapidamente durante a Segunda 

Guerra Mundial. Wild foi, provavelmente, o primeiro investigador a estudar os ultra-sons no 

coração durante autópsias, embora, o primeiro médico creditado com a aplicação da 

ultrasonografia no exame cardíaco tenha sido Keidel (Feigenbaum, 1996; Allen, 1982). 

Entretanto, o uso da ecocardiografia como a conhecemos hoje começou com o 

desenvolvimento do modo M (movimento), na década de 1950, tendo porém a primeira 

unidade de ultrasonografia bidimensional aparecido apenas em 1952 (O´Grady et al., 1986). 

O aparelho referido foi utilizado por Edler e Hertz e está representado na Figura 1 

(Feigenbaum, 1996). Todavia, o mesmo equipamento não foi suficientemente desenvolvido 

para uso clínico até cerca do ano de 1973 (O´Grady et al., 1986). 

 

Figura 1. Fotografia do primeiro aparelho ecocardiográfico utilizado por Edler e Hertz. 

 

 

 

 

 

 

Vários outros investigadores europeus estavam a trabalhar nesta área. Os japoneses 

tiveram uma abordagem diferente, pois estavam mais interessados na tecnologia doppler, 

surgindo as primeiras publicações por volta de 1955. A experiência americana com 

ecocardiografia começou com Reid, que anteriormente trabalhou com Wild. Reid publicou 

em 1963, o primeiro artigo americano sobre a utilização do diagnóstico cardíaco por 

ultrasonografia e, mais tarde, desenvolveu importantes avanços nas técnicas de doppler. O 

primeiro curso académico dedicado exclusivamente ao ultra-som cardíaco foi dado em 

Indianápolis, em 1968 e o primeiro livro sobre ecocardiografia foi publicado em 1972 

(Feigenbaum, 1996). 

A ecocardiografia em Modo M foi a primeira a ser descrita como uma ferramenta útil em 

Medicina Veterinária, em 1977, quando Pipers relatou a sua utilização em cavalos (Boon, 

2006). Releva-se, no entanto, que o cão foi usado como modelo de pesquisa numa série de 

estudos médicos preliminares (O´Grady et al., 1986; Pohost et al., 1975). A aplicação da 
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ultrasonografia no exame cardíaco de cães progrediu e neste contexto apareceram artigos a 

documentar o aspecto ecocardiográfico de doenças cardíacas em animais (Moise et al., 

1986; Dennis et al., 1978). A necessidade de informação quantitativa tornou-se evidente e, 

rapidamente, foram determinados valores de referência em modo M para cão, gato, cavalo, 

vaca e porco (Boon, 2006; Boon, Wingfield & Miller, 1983; Allen, 1982). A popularidade da 

ultrasonografia aumentou com a interpretação de imagens, em tempo real, que fornecem 

informação bastante detalhada no que concerne à anatomia e à função cardíaca dos 

animais (Boon, 2006; Pipers, Reef & Hamlin, 1979). Foram publicadas, por Thomas et al. 

(1993), recomendações para estabelecer as normas de ecocardiografia transtorácica 

bidimensional, para cães e gatos, definindo planos de imagem e terminologia, similares à 

informação já incluída nas normas convencionadas para medicina humana, pela American 

Society of Echocardiography (ASE) (Lang, 2006). Cardiologistas, como Bonagura (1983), 

descreveram aspectos técnicos da utilização da ecocardiografia em modo M para avaliar a 

função cardíaca, adaptados também da medicina humana (Kienle & Thomas, 2002). O efeito 

doppler fornece informação referente à direcção e velocidade do fluxo sanguíneo, o que 

complementa a informação ecocardiográfica, tendo sido também descrito inicialmente em 

cavalos, cães e ovelhas (Boon, 2006). 

A ecocardiografia tornou-se, então, o segundo exame cardíaco mais prevalente, após o 

ECG (eletrocardiograma) (Feigenbaum, 1996), sendo actualmente o primeiro recurso em 

diagnóstico cardiológico (Boon, 2006; Kienle & Thomas, 2002). 

Muito recentemente, a ecocardiografia tridimensional (3D) aparece como um método de 

diagnóstico seguro e não invasivo que complementa a ecocardiografia bidimensional e pode 

ser usada para avaliar a anatomia e a função cardiovascular. Estudos recentes sugerem que 

a ecocardiografia 3D proporciona maior precisão em relação à ecocardiografia 

bidimensional, nomeadamente no cálculo do volume e da função do ventrículo esquerdo 

(VE) e na avaliação da valva mitral. Avanços tecnológicos e estudos clínicos continuam a 

ser desenvolvidos com o intuito de ampliar a aplicabilidade desta importante ferramenta de 

diagnóstico (Limacher, 2008; Hung et al., 2007). 

 

4.2. Princípios básicos sobre ecocardiografia 

O ecógrafo é o aparelho que permite a execução da ecocardiografia. Trata-se de um 

aparelho capaz de transformar energia eléctrica em mecânica, promovendo a vibração de 

cristais piezoeléctricos integrados num transductor incluído numa sonda, a qual é colocada 

em contacto com a zona do paciente a estudar (Fish, 1990; Allen, 1982). Os ultra-sons 

emitidos são reflectidos pelos tecidos gerando ecos, posteriormente recebidos pelo 

transductor que transforma energia mecânica em eléctrica e determina a formação de uma 

imagem no monitor (Fish, 1990; Oyama, 2004; Allen, 1982). 
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Os transductores emitem ondas sonoras sinusoidais que se propagam em ciclos (Fish, 

1990). A distância, em milímetros, percorrida pelo som durante um ciclo designa-se 

comprimento de onda. O número de ciclos por segundo determina a frequência do 

transductor, medida em hertz (Hz), em que 1 Hz equivale a 1 ciclo por segundo e 1 

megahertz (MHz) equivale a 1 milhão de ciclos por segundo (Boon, 2006; Nyland, Mattoon, 

Herrgesell & Wisner, 2002). O ultra-som tem uma frequência superior a 20.000 Hz, que 

ultrapassa o limite detectável pela audição humana (Boon, 2006; Oyama, 2004; Allen, 1982). 

Os transductores de alta frequência geram mais ciclos por segundo em prejuízo do 

comprimento de onda que diminui (Boon, 2006). 

A velocidade de propagação do som é variável e aumenta com a densidade do meio 

atravessado, sendo independente da frequência emitida pelo transductor (Boon, 2006). O 

ecógrafo calcula a distância de uma estrutura cardíaca em relação à sonda recorrendo a 

uma velocidade calibrada média de propagação do som através de tecidos moles (1540 

m/seg) (Boon, 2006; Nyland et al., 2002; Allen, 1982). 

A impedância acústica é a resistência oferecida pelos diferentes tecidos à propagação do 

som, aumentando com o aumento da densidade do tecido e sendo também independente 

da frequência do transductor (Boon, 2006; Nyland et al., 2002). Como o tecido ósseo é 

denso, oferece maior resistência à propagação do som, o qual é reflectido quase na 

totalidade (Boon, 2006; Allen, 1982). A reflexão útil de sons origina-se na interface entre 

tecidos de diferente impedância acústica, em que os ecos retornam ao transductor e 

definem a reflexão especular. É o que acontece, por exemplo, na transição entre o tecido 

muscular e o sangue ou no interior das câmaras cardíacas (Boon, 2006). 

A reflexão dos ultra-sons não depende apenas, da diferença acústica entre dois tecidos mas 

também, da distância a que estes se encontram da sonda e do tamanho das estruturas. 

Estas devem ter, pelo menos, um quarto do valor do comprimento de onda do transductor 

para serem reflectidas (Boon, 2006). A diferente capacidade de reflexão dos ultra-sons pelos 

vários tecidos designa-se ecogenicidade de um tecido. Os tecidos que reflectem ultra-sons 

de alta intensidade são referidos como hiperecogénicos e, no monitor, são representados a 

branco com brilho (ex. pericárdio). Os de baixa intensidade são denominados 

hipoecogénicos e são representados em vários tons de cinza progressivamente mais escuro 

(ex. miocárdio). Os tecidos que não emitem ecos são anecogénicos, como é o exemplo do 

sangue que é exibido no monitor a negro (Nyland et al., 2002). 

O ângulo em que o ultra-som atinge a superfície de uma estrutura (ângulo de incidência) 

determina o ângulo de reflexão. Quando o som é emitido prependicularmente em relação ao 

tecido, o ângulo de incidência é zero, e o eco retorna à sonda na totalidade, assim são 

obtidas as melhores imagens cardíacas com os modos bidimensional e modo M. Porém, 

nem todos os sons são reflectidos, alguns continuam a propagar-se através dos tecidos e 

quando atingem um tecido com diferente impedância acústica, são refractados, mudando de 
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direcção. Estes ultra-sons refractados formam um feixe que terá um novo ângulo de 

reflexão. Quanto maior fôr a diferença de impedância acústica entre duas estruturas, maior o 

grau de refracção e se dois tecidos diferem o suficiente para criar um ângulo de reflexão 

maior que 90º, não são gerados ecos a partir da segunda estrutura (Boon, 2006). 

Tecidos homogéneos, com propriedades acústicas similares, e estruturas irregulares e 

pequenas, em relação ao comprimento de onda da sonda, geram ecos que se dispersam 

em várias direcções. Só alguns destes ecos retornam à sonda, o que define a reflexão não 

especular, importante na caracterização dos tecidos (Boon, 2006). 

A propagação dos ultra-sons através de um meio é atenuada pela reflexão, refracção, 

dispersão e absorção pelos tecidos (Figura 2). Esta perda de energia é designada por 

atenuação, a qual se verifica em maior grau com sondas de alta frequência que, por terem 

menor comprimento de onda, têm menor capacidade de penetração nos tecidos (Boon, 

2006; Oyama, 2004).  

 

Figura 2. Esquema representando os ângulos de incidência, reflexão e refracção e a 

dispersão de ultra-sons (adaptado de Boon, 2006). 

 

 

Portanto, os transductores de alta frequência criam imagens de elevada resolução mas 

rapidamente perdem força e não podem penetrar os tecidos na mesma medida que os 

transductores de baixa frequência (Boon, 2006; Oyama, 2004; Wingflield & Boon, 1987). 

Os transductores utilizados no diagnóstico ecocardiográfico contém cristais piezoeléctricos 

(chumbo, titânio e zircónio) altamente eficientes na conversão de energia eléctrica em 

mecânica e vice versa, após estimulação com alta voltagem (Fish, 1990). Os ultra-sons são 

emitidos por impulsos pela contenção/expansão destes cristais de forma não contínua 

(Nyland et al., 2002; Luís, 2000b). Em cada impulso são emitidos dois ou três comprimentos 

de onda antes do eco ser recebido pelo transductor. A duração do impulso é medida em 

microsegundos e o comprimento do impulso, medido em milímetros, estando diminuído 

quando se utilizam sondas de alta frequência em que o comprimento de onda é menor. O 

número de impulsos por segundo corresponde à frequência de repetição de impulsos (FRP), 
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medida em Hertz. A onda sonora deve ser transmitida, reflectida e recebida pelo transductor 

antes de ser emitido um novo impulso, uma vez que o transductor assume sempre que o 

eco recebido foi gerado pelo último impulso. Por conseguinte, a FRP deve ser diminuída 

quando se pretende avaliar a localização exacta de estruturas profundas (Boon, 2006). 

Imagens em modo bidimensional ou em tempo real são determinadas por um grupo de 

cristais que transfomam energia eléctrica ou mecânica para gerarem ondas sonoras. Os 

transductores são diferenciados pela disposição dos seus cristais piezoeléctricos e pela 

forma como estes são estimulados. Cada feixe de ultra-som, gerado por transductores 

bidimensionais, é afectado pelo comprimento de impulsos, pelo diâmetro do feixe, pela 

distância focal e pela FRP (Boon, 2006). Sendo assim, existem sondas sectoriais 

mecânicas, lineares electrónicas, convexas electrónicas, phased-array electrónicas, e 

anulares electrónicas. As sondas phased-array electrónicas têm particular interesse na 

avaliação de estruturas profundas, como as do coração (Nyland et al., 2002). 

Os feixes de ultra-sons gerados pelos transductores incluem o comprimento e duração do 

impulso, o diâmetro e a profundidade do mesmo. Estes podem ser focados, utilizando lentes 

ou um elemento curvo (Boon, 2006). A resolução define-se pela capacidade de identificar 

duas estruturas diferentes (Boon, 2006; Oyama, 2004) e depende do comprimento do 

impulso, da largura do feixe, do diâmetro do feixe, do comprimento focal e da FRP (Boon, 

2006). Existem três tipos de resolução: a resolução axial é a capacidade de diferenciar duas 

estruturas ao longo do comprimento do feixe de ultra-sons, a resolução lateral consiste na 

capacidade de determinar duas estruturas no plano perpendicular ao feixe de ultra-sons 

(Boon, 2006; Oyama, 2004; Nyland et al., 2002) e a resolução temporal é a capacidade de 

determinar estruturas em relação ao tempo, mantendo a imagem referência no monitor 

(Boon, 2006). A frequência dos transductores tem grande influência na resolução axial. 

Utilizando transductores de alta frequência consegue-se melhor resolução axial, porque o 

seu menor comprimento de onda permite obter imagens com maior detalhe das estruturas. 

A resolução lateral depende de diversos factores, nomeadamente do diâmetro do feixe e da 

frequência do transductor. O poder de resolução lateral é melhor com transductores de 

pequeno diâmetro e de alta frequência, porque permite obter imagens mais específicas das 

estruturas cardíacas (Boon, 2006; Nyland et al., 2002). A resolução temporal depende do 

número de imagens produzidas em tempo-real, por minuto, e assim da FRP. A tecnologia 

coeva permite múltiplos pontos focais em cada feixe do transductor e, por este motivo, a 

frequência de repetição do impulso é diminuída, o que não permite processar informação 

suficientemente rápida, prejudicando a resolução temporal. Reduzindo a largura sectorial é 

possível aumentar a FRP e, deste modo, obter imagens que traduzam o tempo correcto do 

movimento e fluxo cardíacos (Boon, 2006). 

Os ecógrafos têm um conjunto de funções ajustáveis. O controlo poder (power) permite 

regular a intensidade dos impulsos, ou seja, dos ultra-sons emitidos pela sonda. Deve ser 
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escolhida a menor intensidade possível que permita obter a melhor resolução das imagens e 

prevenir os artefactos. Para alterar a frequência do transductor é necessário, regularmente, 

mudar de transductor, embora alguns ecógrafos tenham a capacidade de funcionar com 

várias frequências diferentes. O controlo ganho e rejeição (gain and reject) permite a 

uniformização da intensidade dos ecos recebidos, uma vez que elimina os mais fracos, os 

quais não contribuem para a formação da imagem. O controlo compensação do 

ganho/tempo (TGC - time gain compensation) tem como objectivo optimizar uma zona da 

imagem a determinada profundidade, compensando a atenuação do feixe de ultra-sons 

pelos tecidos (Nyland et al., 2002). 

Existem três formatos de imagem designados por modos ecográficos (Figura 3). O modo A 

(amplitude) é o mais simples e o menos frequentemente utilizado, tem interesse, por 

exemplo, no exame oftalmológico. No monitor observa-se um gráfico unidimensional em que 

a posição dos picos, ao longo da linha base, representa a profundidade dos ecos reflectidos, 

e a altura dos picos representa a amplitude dos ecos. O modo B (bidimensional ou 

brightness mode) representa os ecos reflectidos como pontos de brilho ou numa escala de 

cinzentos proporcional à amplitude dos ecos, cuja posição corresponde à profundidade e é 

apresentada ao longo de uma linha a partir do transductor que, de modo geral, se situa no 

topo do monitor. O modo B em tempo real apresenta a imagem em movimento, num plano 

de corte bidimensional, composto por várias linhas do modo B, numa escala de cinzentos 

proporcional à amplitude dos ecos (Nyland et al., 2002). O modo M (movimento ou motion 

mode) é utilizado na ecocardiografia como complemento do estudo em modo B. 

Corresponde a um corte unidimensional feito sobre uma imagem em modo B, em que o 

cursor é colocado sobre a estrutura que se pretende estudar. Apresenta a profundidade no 

eixo vertical e o tempo no eixo horizontal, em que a linha descrita para o modo B é exibida 

no monitor como um vídeo, sendo o movimento dos pontos de brilho registado em relação 

ao tempo (Oyama, 2004; Nyland et al., 2002). Por conseguinte, as estruturas que não se 

movimentam são apresentadas como linhas rectas, e as que têm movimento aparecem 

como linhas onduladas (Bonagura, 1994, citado por Muzzi, Muzzi, Araújo, & Cherem 2006). 

Com a utilização do modo M é possível quantificar a dimensão das câmaras cardíacas, 

grandes vasos, espessura das paredes, movimento valvular e os índices de função do 

ventrículo esquerdo, que são especialmente importantes para avaliar as diversas alterações 

cardíacas. Os ventrículos esquerdo e direito, o átrio esquerdo, a aorta e a valva mitral são, 

frequentemente, estudados no modo M (Nyland et al., 2002). 
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Figura 3. Esquema representando os modos ecocardiográficos (adaptado de Nyland et al., 

2002). 

 

O efeito doppler é uma tecnologia específica da ecocardiografia que é caracterizada pela 

detecção e análise do movimento dos eritrócitos (hemodinâmica) de forma contínua, durante 

o ciclo cardíaco. Os vários tipos de doppler, que incluem doppler pulsátil, doppler contínuo e 

doppler cor, são recorrentemente aplicáveis em medicina veterinária. O examinador pode 

obter, a partir do efeito doppler, as seguintes informações: a direcção instantânea do fluxo 

sanguíneo em relação ao transductor, numa determinada estrutura cardíaca; a velocidade 

instantânea do fluxo de sangue numa área definida no monitor (com doppler pulsátil) ou ao 

longo de um cursor que representa o feixe de ultra-sons (com doppler contínuo); e a 

ausência ou presença de fluxo alterado ("turbulência"), no coração ou nos vasos 

sanguíneos. Esta informação, quando interpretada em conjunto com outros parâmetros 

ecocardiográficos, pode ser usada para identificar padrões anormais de fluxo sanguíneo 

(shunts, regurgitação valvular, ou estenose), avaliar a função cardíaca sistólica e diastólica, 

e quantificar a gravidade de uma lesão (Oyama, 2004; Bonagura, Miller & Darke, 1998). 

Christian Johann Doppler descobriu que o som reflectido por um alvo fixo tem a mesma 

frequência e o mesmo comprimento de onda, que o emitido pela fonte. Quando o alvo se 

move em direcção à fonte emissora de som, o comprimento de onda do eco diminui e a sua 

frequência aumenta. Logo, se a estrutura reflectora se afasta da fonte emissora, o som 

reflectido terá maior comprimento de onda e menor frequência. A diferença de frequência 

entre um som emitido e um som reflectido é o princípio em que se baseia o doppler shift 

(Boon, 2006). Na ecocardiografia, o doppler shift consiste na diferença de frequência entre 

um ultra-som emitido pelo transductor e um eco reflectido pelos eritrócitos, o qual é 

representado num traçado espectral no monitor (Figura 4). Assim é apresentada a 

informação obtida tanto com doppler pulsátil como com doppler contínuo, por este motivo, 

são referidos como formas de doppler espectral (Bonagura, Miller & Darke, 1998). No 

traçado espectral o tempo é apresentado no eixo horizontal, a velocidade no eixo vertical e a 
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linha base indica o ponto zero, em que não há ecos reflectidos, ou seja, em que não há 

fluxo. Por convenção, o espectro é exibido acima da linha base quando a frequência do eco 

reflectido é maior que a do ultra-som emitido e o fluxo se move em direcção à sonda, ao 

passo que, o traçado abaixo da linha base indica que o fluxo se afasta da sonda e que a 

frequência do eco reflectido é inferior à do ultra-som emitido (Nyland et al., 2002). A 

frequência do doppler shift é bastante pequena (medida em Kilohertz) e está dentro do 

alcance da audição humana. Por este motivo, os ecógrafos com doppler contém uma coluna 

de som (coluna audio) que permite ao examinador escutar o fluxo sanguíneo (Bonagura, 

Miller & Darke, 1998). 

 

Figura 4. Esquema representando o traçado espectral obtido com doppler pulsátil, quando 

ocorre efeito aliasing e com doppler contínuo (adaptado de Nyland et al., 2002). 

 

Com o doppler pulsátil, o transductor tem apenas um cristal piezoeléctrico que é, 

alternadamente, emissor e receptor de ultra-sons, durante o intervalo de tempo específico 

para uma determinada profundidade, e uma nova onda sonora não é emitida até que seja 

recebido o eco correspondente à emissão anterior (Boon, 2006). O examinador pode definir 

no monitor uma área, incluindo uma estrutura anatómica de interesse ou uma amostra de 

volume sanguíneo, quando observa uma imagem bidimensional, colocando um cursor sobre 

a zona de fluxo a medir. O processo, pelo qual se localiza uma área exacta, é designado por 

range gating caracterizando o doppler pulsátil, como um método preciso na localização, mas 

limitado na capacidade de detectar, com exatidão, valores elevados de velocidade 
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(Bonagura, Miller & Darke, 1998). O transductor usado para o doppler pulsátil é o mesmo 

que é usado para imagens em tempo real (Nyland et al., 2002). No doppler contínuo é 

utilizado um transductor especial com dois cristais distintos, incapazes de originar uma 

imagem bidimensional. Os ultra-sons são transmitidos e recebidos permanentemente e, 

apesar do fluxo sanguíneo não ser representado num local específico, porque o transductor 

não tem forma de detectar a profundidade dos ecos recebidos, não tem limite de Nyquist. É 

exibido no monitor um cursor que representa o feixe de ultra-sons e que tem a capacidade 

de calcular a mais alta velocidade do fluxo sanguíneo. Este é o interesse diagnóstico da 

utilização deste tipo de doppler, uma vez que o fluxo sanguíneo padrão para as várias 

valvas e vasos cardíacos é facilmente identificado, tanto com o doppler contínuo como com 

o doppler pulsátil. A aplicação complementar dos dois tipos de doppler (pulsátil e contínuo) 

permite identificar a área de alteração do fluxo sanguíneo e determinar a velocidade máxima 

do mesmo (Bonagura, Miller & Darke, 1998). No entanto, a medição exacta da velocidade 

também depende da colocação do cursor numa posição paralela ao fluxo; variações do feixe 

doppler resultam em substimação do valor da velocidade do fluxo (Boon, 2006). 

Como referido anteriormente, no doppler pulsátil, o eco é recebido pelo transductor antes de 

ser emitido um novo ultra-som. Sendo assim, em relação ao doppler contínuo, o intervalo de 

tempo entre impulsos é maior e a FRP é inferior, o que afecta a percepção do movimento do 

fluxo de sangue, perdendo-se alguma informação útil (Boon, 2006). Por este motivo, a FRP 

emitida deve ter pelo menos o dobro da frequência do eco reflectido pelos eritrócitos, para o 

transductor receber informação não ambígua. Metade do valor da FRP é definido como o 

limite de Nyquist, ou seja, a máxima frequência de ultra-sons reflectida pelos eritrócitos, que 

pode ser interpretada correctamente. Quando este limite é excedido a interpretação da 

direcção do fluxo é dúbia, o que corresponde ao efeito aliasing, um fenómeno comum tanto 

no doppler pulsátil como no doppler cor. No monitor observa-se uma parte do espectro de 

velocidade do fluxo deslocado para o lado oposto da linha base, apresentando-se como se o 

movimento do fluxo sanguíneo fosse na direcção contrária (Figura 4) (Bonagura, Miller & 

Darke, 1998). Quando o limite de Nyquist é pouco excedido pode mover-se a linha base do 

traçado espectral, de modo a corrigir o perfil do fluxo sanguíneo no monitor. Em oposição, 

quando o limite é largamente excedido o perfil do fluxo é indefinido e não se consegue 

determinar nem a direcção nem a velocidade do sangue. Neste caso, poder-se-á procurar 

um plano em que seja necessário menor profundidade dos ultra-sons e usar um transductor 

de baixa frequência, ou então, mudar para doppler contínuo. Posto isto, podemos concluir 

que os transductores de baixa frequência têm capacidade de registar com exactidão, 

velocidades de fluxo elevadas para qualquer profundidade, antes de ocorrer o efeito 

aliasing, todavia, as melhores imagens do exame em modo M e bidimensional são obtidas 

com transductores de alta frequência (Boon, 2006). 
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O fluxo sanguíneo normal é tipicamente laminar, e cria um sinal doppler com pequena 

variação na velocidade e pequena ampliação espectral, desde que o ângulo da sonda com o 

fluxo seja quase zero e que o limite de Nyquist não seja excedido. Utilizando doppler 

pulsátil, a ampliação espectral resulta de excessivo controlo ganho (gain), ângulo da sonda 

com o fluxo de grande amplitude ou fluxo sanguíneo não laminar (“turbulento”), no qual os 

eritrócitos se movem em várias direcções e com diferentes velocidades, o que é observado 

quando ocorrem lesões estenóticas, shunts ou regurgitação valvular. (Boon, 2006). 

O doppler cor é uma forma de doppler pulsátil, logo os princípios em que se baseia são os 

mesmos. A informação acerca da velocidade e da direcção do fluxo sanguíneo no coração e 

nos grandes vasos é codificada pela cor (Figura 5). O mapa de cores usado mais 

frequentemente inclui o azul, que representa o fluxo que se afasta da sonda, o vermelho que 

traduz o fluxo que se aproxima da sonda, e se não houver fluxo, nenhuma cor é atribuída 

(Oyama, 2004; Bonagura & Miller, 1998). As cores variam do vermelho escuro, 

correspondente ao fluxo de sangue lento, para o amarelo brilhante, correspondente ao fluxo 

sanguíneo rápido em direcção ao transductor. O fluxo sanguíneo lento, na direcção oposta à 

da sonda é exibido a azul escuro, enquanto que o fluxo mais rápido que se afasta da sonda 

é exibido em tons de azul e branco. Estas cores, não correspondem ao sangue arterial e 

venoso, apenas indicam a direcção do volume de sangue da amostra. A detecção de 

alterações do fluxo é fácil, mas a informação quantitativa é limitada. Por isso, todos os 

ecógrafos com doppler cor, também têm doppler espectral (pulsátil ou contínuo). O efeito 

aliasing ocorre tipicamente a baixas velocidades no doppler cor, devido ao aumento do 

tempo necessário para a análise das várias áreas de fluxo, resultando num mosaico de 

cores. Do mesmo modo que se verifica no doppler espectral, os transductores de baixa 

frequência diminuem o limite de Nyquist e, consequentemente, o efeito aliasing (Bonagura & 

Miller, 1998). 

 

Figura 5. Esquema representando o doppler cor (adaptado de Nyland et al., 2002).  

V, velocidade  ; S, deslocamento; Ao, aorta; AE, átrio esquerdo; VE, ventrículo esquerdo. 
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A ecocardiografia de contraste é um método sensível de detectar alterações do fluxo 

sanguíneo (Bonagura & Pipers, 1983). Este procedimento só é executado ocasionalmente, e 

pode ser combinado com ecocardiografia em modo M ou com efeito doppler (Lang, 2006). 

Os líquidos contendo microbolhas de gás (ex. soro fisiológico agitado) podem ser utilizados 

como líquido de contraste, por opacificação das várias câmaras cardíacas de forma 

dinâmica, sendo útil como meio de estudo de intercomunicações anómalas ou disfunções 

valvulares (Luís, 2000b). 

Os artefactos são comuns no diagnóstico por ultra-sons e podem ter origem nas 

propriedades físicas dos transductores, nos factores relacionados com os pacientes, nas 

características dos tecidos ou nos erros relacionados com o utilizador. Optando pela sonda 

mais apropriada para o exame, acalmando o paciente e entendendo as limitações do 

diagnóstico ecográfico, poder-se-ão eliminar muitos destes problemas (Boon, 2006). 

 

4.3. Acesso ecográfico 

A ecocardiografia transtorácica permite obter imagens cardíacas apenas da área em que o 

coração contacta com a região intercostal. Esta área é normalmente estreita e por isso 

designada por “janela”. Apesar de ser possível obter imagens utilizando sondas lineares 

electrónicas, a interferência das costelas e do pulmão limitam o tamanho da janela 

intercostal, fazendo das sondas sectoriais a escolha mais lógica e recomendada para o 

estudo cardíaco (Oyama, 2004; Kienle & Thomas, 2002). 

Os cães e os gatos requerem, comummente, uma pequena preparação para o exame 

ecocardiográfico (Kienle & Thomas, 2002). Apesar de não ser obrigatório, obtém-se melhor 

qualidade de imagem quando o pêlo é cortado acima da região paraesternal. É aplicado gel 

hidrossolúvel para remover o ar e melhorar a transmissão do som (Lusk & Ettinger, 1990). 

Na maioria dos animais é necessário cortar o pêlo do lado direito e do lado esquerdo do 

tórax, do 4º ao 6º espaço intercostal direito nos cães e nos gatos, do 3º ao 5º. Do lado 

esquerdo deve ser preparado do 4º ao 7º espaço intercostal, em ambas as espécies. A área 

de pêlo cortado deve estender-se da junção costocondral ao esterno (Boon, 2006). A “janela 

cardíaca” pode ser encontrada, movendo a sonda nos espaços intercostais. Dependendo do 

tamanho do animal, a janela é encontrada com maior facilidade de 1 a 7 cm 

dorsolateralmente ao esterno, próximo da junção costocondral (Lusk & Ettinger, 1990). 

Todavia, podem ser obtidas imagens satisfatórias de alguns animais com pelagem fina em 

que apenas se separa o pêlo e se colocam quantidades generosas de gel de ultra-sons. A 

aplicação de álcool antes de colocar o gel ajuda a eliminar o ar interposto, e melhora o 

contacto entre a pele e a sonda quando o animal não é depilado (Boon, 2006). O acesso 

transesofágico está também descrito para gatos (Kienle, Thomas & Rishiniw, 1997), e para 

cães (Loyer & Thomas, 1995). 
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Os cães e os gatos podem ser examinados em posição vertical (em estação, sentados ou 

em decúbito esternal) ou em decúbito lateral, sem alteração substancial da técnica. As 

imagens cardíacas obtidas com o animal em decúbito lateral, sobre uma mesa com uma 

abertura que permite manipular a sonda por baixo do tórax são melhores. Contudo, a 

qualidade da imagem é melhor com o animal em posição paraesternal direita, em relação à 

posição paraesternal esquerda (Kienle & Thomas, 2002). O animal é colocado em decúbito 

lateral direito com os 3º a 6º espaços intercostais posicionados sobre uma secção em corte 

na mesa. O coração “desce”, por acção da gravidade, em direcção à parede torácica e, 

devido à relação anatómica entre o coração e o pulmão direito, é diminuído o problema da 

interferência do ar nos pulmões (Boon, 2006). Esta posição permite, um melhor contacto 

entre o coração e a parede torácica direita e assim, uma maior proximidade do coração em 

relação à sonda obtendo-se uma “janela cardíaca” mais ampla (Kienle & Thomas, 2002). 

Permite também que seja utilizada uma sonda de maior frequência, porque é necessária 

menor profundidade de penetração (Boon, 2006). 

Relativamente à mesa de ecocardiografia, considerações importantes sobre o seu design 

são o comprimento, o formato da abertura e a altura da mesa. O comprimento deve ser 

suficiente para que a cabeça do animal não fique além do bordo, quando o tórax está 

posicionado correctamente sobre a abertura da mesa, a qual se deve posicionar no bordo 

junto do examinador, de modo a que cães grandes ou de tórax profundo, não caiam pela 

parte de trás da mesa. Gatos e animais de pequeno porte podem conter-se de forma a que 

o esterno se coloque um pouco além da abertura e assim se sintam seguros. As mesas não 

precisam ter uma inclinação nem têm de ter aberturas ajustáveis. Uma abertura oval é 

necessária, quando o exame é mais demorado, para possibilitar a colocação da sonda em 

posições horizontais necessárias à obtenção de algumas imagens. A mesa deve ter a altura 

suficiente para manter o transductor na vertical sem haver qualquer restrição à sua 

manipulação (Huml, 1994, citado por Boon, 2006). 

O animal deve ser delicadamente contido. Em decúbito lateral, a pessoa deve estar atrás do 

animal, colocando um braço sobre o seu pescoço e segurando os seus membros, fazendo 

extensão do membro do lado da observação (Boon, 2006). Ocasionalmente, os animais 

podem não tolerar a posição de decúbito, devido ao desconforto ou dispneia. Estes animais 

são mais fáceis de examinar em estação sobre uma mesa ou no chão, também com 

extensão, em sentido cranial, do membro do lado do acesso ecográfico. Neste caso, a 

posição da sonda e a forma de a manipular é semelhante à usada quando o animal está em 

decúbito lateral. O exame com o animal em decúbito esternal é possível, mas algumas 

imagens são difíceis de obter. Pode até ser possível realizar o exame com um animal 

pequeno ao colo quando necessário (Boon, 2006). 

A sedação ou anestesia não são necessárias nem desejáveis, excepto em animais não 

cooperantes (Kienle & Thomas, 2002). No caso de serem utilizadas a buprenorfina (0.005-
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0.01 mg/Kg IV) associada a acepromazina (0.025-0.03 mg/Kg IV), em cães, é eficaz e tem 

efeitos mínimos nas medições ecocardiográficas (Stepien, Bonagura, Bednarski & Muir, 

1995). O butorfanol (0.2 mg/Kg IM) associado à acepromazina (0.1 mg/Kg IM) é adequado 

para muitos gatos, embora alguns requeiram uma sedação mais intensa. A acepromazina 

(0.1 mg/Kg IM), com um intervalo de 15 minutos, seguida de ketamina (2mg/Kg IV), é uma 

opção em gatos mas pode aumentar, indesejavelmente, a frequência cardíaca e diminuir a 

fracção de encurtamento sistólico (Jacobs & Knight, 1985). Outro protocolo possível em 

gatos é a associação de ketamina (10-15 mg/Kg) e diazepam (0.5 mg/Kg) (Luís, 2000a). A 

administração intravenosa de xilazina e pentobarbital sódico têm efeitos depressores da 

função cardíaca, por este motivo não são recomendados na sedação de gatos, aquando da 

realização do exame ecocardiográfico (Allen & Downey, 1983, citado por Kittleson & Kienle, 

1998). Portanto, não há uma combinação de tranquilizante e sedativo perfeita, uma vez que 

estes modificam o tónus simpático e alteram a pressão sanguínea e a função ventricular, o 

que deve ser tido em conta na interpretação ecocardiográfica (Stepien et al., 1995). 

O exame ecográfico é muito interactivo e, ao contrário de outras técnicas de imagiolgia, a 

interpretação é necessária no momento em que é realizado. O examinador deve seleccionar 

a sonda com a frequência mais adequada, de acordo com o animal e a região anatómica a 

estudar (Oyama, 2004; Nyland et al., 2002). A frequência de ultra-sons mais genericamente 

utilizada em pequenas espécies é a de 5MHz (Luís, 2000b). No entanto, está descrita a 

utilização de transductores com frequências de 8 a 12MHz para examinar gatos e cães 

miniatura, 4 a 8MHz para cães na faixa dos 5 aos 40 kg, e 2 a 4MHz para cães de raça 

grande (> 40 kg) (Brown & Gaillot, 2008). Em aimais de maior estatura também se pode usar 

um transductor de alta frequência, para melhorar a resolução de estruturas próximas na 

mesma área, como é o exemplo da valva tricúspide. No entanto, dever-se-á começar por 

utilizar um transductor de alta frequência, antes de optar por um de menor frequência. As 

imagens, do apex para a base, necessitam de maior profundidade de penetração do que as 

imagens da largura do coração. Por este motivo poderá ser necessário trocar de sonda 

durante o mesmo exame, para obter imagens dos vários planos cardíacos. Mesmo quando 

se obtém imagens dos diferentes planos com um único transductor, deve mudar-se o 

transductor para um de menor frequência, quando se aplica o efeito doppler, para aumentar 

a força do sinal, melhorar a profundidade e reduzir o efeito aliasing. Contudo, a maioria dos 

equipamentos diminui automaticamente a frequência, quando o efeito doppler é aplicado 

(Boon, 2006). 

É recomendada a realização simultânea de ECG, que permite uma leitura mais 

pormenorizada, comparando com o registo do traçado em papel, e assim detectar arritmias. 

Permite também definir a fase do ciclo cardíaco, importante na mensuração dos vários 

parâmetros de avaliação cardíaca. Para um maior conforto do animal poder-se-á colocar os 
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eléctrodos com adesivo, em vez das tradicionais pinças (Tilley, Smith, Oyama & Sleeper, 

2008; Lusk & Ettinger, 1990). 

 

4.4. Vistas ecocardiográficas 

Os acessos ecocardiográficos pela área précordial direita, esquerda e subxifoideos 

permitem praticar em modo B uma série de cortes em dois planos do coração que são 

designados por vistas ou projecções ecocardiográficas. Alguns dos cortes em modo B 

podem servir de ponto de referência para o estudo em modo M a propósito da determinação 

de alguns parâmetros quantitativos ecocardiográficos (Luís, 2000b). O Committee on 

Nomenclature and Standards in Two-dimensional Echocardiography of the American Society 

of Echocardiography definiu os cortes padrão e estabeleceu uma metodologia de pesquisa 

da imagem para a ecocardiografia humana (Henry et al., 1980). Esta nomenclatura e 

identificação dos planos foi adaptada para a medicina veterinária (cães e gatos) pelo 

Echocardiography Committee of the Specialty of Cardiology, American College of Veterinary 

Internal Medicine (Thomas et al., 1993). 

Consoante o local em que se coloca a sonda, diferentes projecções ecocardiográficas 

podem ser obtidas. O nome específico para cada vista inclui a localização do transductor e a 

orientação do corte em relação aos eixos cardíacos (Lang, 2006). Logo, pelo acesso direito 

encontra-se a vista direita em corte longitudinal e a vista direita em corte transversal a vários 

níveis (apex/ventrículo esquerdo, músculos papilares/cordas tendinosas, mitral, aórtico, 

pulmonar). Pelo acesso esquerdo encontra-se a vista esquerda em corte longitudinal apical, 

a vista esquerda em corte longitudinal (mais anterior) e a vista esquerda em corte 

transversal da base do coração. Pelo acesso subxifoideo encontra-se a vista subxifoidea em 

corte longitudinal (Luís, 2000b). 

A sequência de pesquisa dos vários cortes é pessoal mas deverá ser metódica e sistemática 

(Luís, 2000b). Normalmente, o exame ecocardiográfico em modo B inicia-se pelo acesso 

direito do tórax. As várias vistas serão descritas neste capítulo com maior detalhe e são 

obtidas, regularmente, na maioria dos cães e gatos (Kienle & Thomas, 2002). A pesquisa da 

imagem é sempre feita por procura da posição e por movimentos de angulação ou rotação 

da sonda que permitem, muitas vezes, passar de um corte para o outro (Luís, 2000b). 

Por norma, nos cortes longitudinais a marca de referência da sonda está direccionada para 

a base do coração, enquanto que nos cortes transversais está voltada para a cabeça do 

animal. As imagens são exibidas no monitor, com a marca do lado direito, o que indica que a 

cabeça do animal está do lado esquerdo e a cauda do lado direito (Lang, 2006). 

 

4.4.1. Vista direita em corte longitudinal 

Na vista direita em corte longitudinal, a sonda é colocada à direita, perpendicular ao eixo 

maior do corpo do animal e paralela ao eixo maior do coração, com observação do plano de 
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saída do ventrículo esquerdo ou de quatro cavidades (Kienle & Thomas, 2002). A sonda 

deve ser apontada dorsal e caudalmente em direcção à coluna lombar do animal. Deve 

haver um ângulo de cerca de 45º entre o transductor e a mesa. Nos gatos, o eixo longo do 

coração está alinhado com o esterno, por este motivo o transductor é localizado muito perto 

do esterno e horizontalmente, com um ângulo entre o gato e o transductor que muitas vezes 

se aproxima de 10º. A sonda deverá ser direccionada para a coluna torácica em vez da 

coluna lombar (Boon, 2006). 

As imagens da vista paraesternal direita em corte longitudinal, do plano de saída do 

ventrículo esquerdo (Figura 6), mostram sempre o ventrículo direito no topo da imagem e o 

átrio direito é observado no lado superior direito da imagem. Abaixo do ventrículo direito e 

do átrio direito está o septo interventricular do lado esquerdo, e a aorta do lado direito da 

imagem. A câmara do ventrículo esquerdo e a parede ventricular esquerda são observadas 

no canto inferior esquerdo da imagem, e a aurícula esquerda, bem como o tronco principal 

da artéria pulmonar são vistos abaixo da aorta, à direita. O pericárdio é visto como uma linha 

ecodensa brilhante à volta do coração. Esta ecogenicidade é causada pela grande diferença 

de impedância acústica entre o pericárdio e os pulmões. O septo interventricular e a parede 

anterior da aorta são contínuas, neste plano do coração. A valva aórtica é vista apenas à 

direita como uma junção de linhas curvas semilunares côncavas (Boon, 2006; Thomas, 

1984 citado por Lusk & Ettinger, 1990). 

 

Figura 6. Esquema da vista direita em corte longitudinal com observação do plano de saída 

do ventrículo esquerdo (adaptado de Brown & Gaillot, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap, apex; Bs, base; PVD, parede do ventrículo direito; VD, ventrículo direito; VT, valva tricúspide; AD, 

átrio direito; SIV, septo interventricular; VE, ventrículo esquerdo; MP, músculos papilares; CT, cordas 

tendinosas; VA, valva aórtica; Ao, aorta; PVE, parede do ventrículo esquerdo; AuE, aurícula 

esquerda; AP, artéria pulmonar; P, pericárdio. 

 

A ligeira mudança na orientação do transductor permite a exibição de quatro câmaras 

cardíacas pelo acesso paraesternal direito (Figura 7). A valva tricúspide e o átrio direito são 

mais visíveis neste plano que no plano de saída do ventrículo esquerdo. O ventrículo direito 

e o átrio direito no topo da imagem estão separados pela valva tricúspide. O septo interatrial 
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é visto no lado direito da imagem, separando o átrio direito, na parte superior da imagem, do 

átrio esquerdo visível no canto inferior direito. O ventrículo esquerdo e o septo 

interventricular são vistos no lado esquerdo da imagem. O septo interatrial e o septo 

interventricular são contínuos. As valvas mitral e tricúspide estão posicionadas na junção do 

septo interventricular com o septo interatrial e os seus folhetos projectam-se para o interior 

da câmara ventricular esquerda e direita respectivamente (Boon, 2006; Thomas, 1984 citado 

por Lusk & Ettinger, 1990). 

 

Figura 7. Esquema da vista direita em corte longitudinal com observação de quatro câmaras 

(adaptado de Brown & Gaillot, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap, apex; Bs, base; VD, ventrículo direito; VT, valva tricúspide; AD, átrio direito; SIV, septo 

interventricular; VE, ventrículo esquerdo; MP, músculos papilares; FAM, folheto anterior da valva 

mitral; FPM, folheto posterior da valva mitral; SIA, septo interatrial; AE, átrio esquerdo; PVE, parede 

do ventrículo esquerdo. 

 

Portanto, esta vista é ideal para o estudo do coração esquerdo, em particular do ventrículo 

esquerdo, músculos papilares e cordas tendinosas, aurícula esquerda e veias pulmonares. 

Com pequenas angulações pode observar-se ou o anel aórtico e a valva aórtica ou a valva 

mitral (Luís, 2000b). 

 

4.4.2. Vista direita em corte transversal 

Na vista direita em corte transversal, as imagens do coração são obtidas por rotação de 90º 

do transductor em relação ao corte longitudinal, na direcção do esterno, mantendo-se a 

posição da sonda no hemitórax direito. Dependendo da forma como a sonda é colocada, 

qualquer um dos planos transversais pode ser visualizado em primeiro lugar (Kienle & 

Thomas, 2002). Normalmente começa-se do apex para a base, sendo observadas em corte 

transversal, as seguintes cinco imagens padrão: apex/ventrículo esquerdo, cordas 

tendinosas, valva mitral, base do coração com a aorta e base do coração com artéria 

pulmonar (Lang, 2006). 

O corte ao nível do ventrículo esquerdo é feito junto do apex (Figura 8), sendo apresentada 

a câmara ventricular direita em forma de “meia-lua”, no topo da imagem, separada da 
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câmara ventricular esquerda pelo septo interventricular. A forma da câmara ventricular 

esquerda, neste plano, muitas vezes é descrita como um “cogumelo” e dá-nos informação 

acerca da espessura do miocárdio esquerdo a este nível (Boon, 2006; Thomas, 1984 citado 

por Lusk & Ettinger, 1990). 

 

Figura 8. Esquema da vista direita em corte transversal a nível do apex/ventrículo esquerdo 

(adaptado de Brown & Gaillot, 2008).  

Ca, caudal; Cr, cranial; PVD, parede do ventrículo direito; VD, ventrículo direito; SIV, septo 

interventricular; VE, ventrículo esquerdo; MP, músculos papilares; PVE, parede do ventrículo 

esquerdo; P, pericárdio. 

 

Com um leve movimento da sonda, em direcção à base do coração, obtém-se o corte ao 

nível das cordas tendinosas da mitral, junto dos seus pilares de inserção na parede 

ventricular esquerda (Figura 9). Neste corte, a câmara ventricular direita tem a mesma 

forma, embora a câmara ventricular esquerda, visualizada abaixo do septo interventricular, 

apresente forma circular contendo no seu interior as cordas tendinosas em posição simétrica 

(Boon, 2006; Thomas, 1984 citado por Lusk & Ettinger, 1990). 

 

Figura 9. Esquema da vista direita em corte transversal a nível das cordas tendinosas 

(adaptado de Brown & Gaillot, 2008).  

Ca, caudal; Cr, cranial; PVD, parede do ventrículo direito; VD, ventrículo direito; SIV, septo 

interventricular; VE, ventrículo esquerdo; CT, cordas tendinosas; PVE, parede do ventrículo esquerdo; 

P, pericárdio. 
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O corte a nível mitral permite observar a valva mitral, os seus folhetos e a sua 

funcionalidade (Figura 10). Quando a valva abre, os folhetos aparecem na imagem como 

duas linhas que assumem uma forma oval dentro da câmara ventricular esquerda. Durante a 

sístole, a valva fecha e estas linhas tocam-se. O movimento da valva mitral, neste plano de 

imagem, é conhecido como “boca de peixe". A maior parte do ventrículo direito observa-se 

na parte superior da imagem, acima do ventrículo esquerdo (Boon, 2006; Thomas, 1984 

citado por Lusk & Ettinger, 1990). 

 

Figura 10. Esquema da vista direita em corte transversal a nível mitral (adaptado de Brown 

& Gaillot, 2008).  

Ca, caudal; Cr, cranial; PVD, parede do ventrículo direito; VD, ventrículo direito; SIV, septo 

interventricular; VE, ventrículo esquerdo; FAM, folheto anterior da valva mitral; FPM, folheto posterior 

da valva mitral; PVE, parede do ventrículo esquerdo; P, pericárdio.. 

 

No corte a nível da base do coração com a aorta, apresenta-se o anel aórtico como um 

círculo, ou em forma de “trevo”, no centro da imagem (Figura 11). Todos os três folhetos da 

valva estão presentes neste plano e a imagem dos folhetos da valva fechada é muitas vezes 

chamado de "sinal Mercedes" pela sua semelhança com o logotipo da marca. Acima deste 

círculo, no topo da imagem, observa-se o ventrículo direito, o que acontece sempre que o 

transductor está colocado no lado direito do tórax. A artéria pulmonar situa-se abaixo da 

valva pulmonar, mas apenas uma parte desta artéria é observada, porque a aurícula 

esquerda, uma extensão em forma de “cunha” do átrio esquerdo, encontra-se numa posição 

inferior em relação à valva pulmonar. O septo interatrial, visto do lado esquerdo da imagem, 

separa os dois átrios (Boon, 2006; Thomas, 1984 citado por Lusk & Ettinger, 1990). 
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Figura 11. Esquema da vista direita em corte transversal a nível da base do coração com a 

aorta (adaptado de Brown & Gaillot, 2008). 

Ca, caudal; Cr, cranial; AD, átrio direito; VD, ventrículo direito; VP, valva pulmonar; TP, tronco 

pulmonar; NC, folheto não coronário da valva aórtica; CD, folheto coronário direito da valva aórtica; 

CE, folheto coronário esquerdo da valva aórtica; AE, átrio esquerdo; AuE, aurícula esquerda. 

 

Com uma ligeira angulação da sonda em direcção ao pescoço do animal, obtém-se o corte 

da base do coração com a artéria pulmonar (Figura 12). Neste plano observa-se a valva 

pulmonar, o tronco pulmonar e a sua bifurcação, para a esquerda e direita, nas principais 

artérias pulmonares. O cone de saída do ventrículo direito aparece no topo da imagem e 

apenas uma pequena parte do átrio esquerdo é visível do lado esquerdo da imagem. A 

principal artéria pulmonar direita estende-se da direita para a esquerda sob a aorta, que é 

visualizada no centro. A emergência da artéria pulmonar principal esquerda é vista após a 

bifurcação, a qual depois se estende pelo parênquima pulmonar. Neste corte, a imagem da 

valva pulmonar e da bifurcação da artéria pulmonar devem ser claras, embora o resto da 

imagem possa não ser (Boon, 2006; Thomas et al., 1993). 

 

Figura 12. Esquema da vista direita em corte transversal a nível da base do coração com a 

artéria pulmonar (adaptado de Brown & Gaillot, 2008). 

Ca, caudal; Cr, cranial; AD, átrio direito; AE, átrio esquerdo; Ao, aorta; VD, ventrículo direito; VP, 

valva pulmonar; TP, tronco pulmonar; APE, artéria pulmonar esquerda; APD artéria pulmonar direita. 
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4.4.3. Vista direita em corte oblíquo 

Está também descrita uma vista direita em corte oblíquo obtida a nível do ventrículo 

esquerdo com a artéria pulmonar, num plano entre os eixos longitudinal e transversal. Para 

se obter este plano deve começar-se com a vista direita em corte longitudinal, com exibição 

do plano de saída do ventrículo esquerdo e, a partir deste plano, aplicar um leve movimento 

de rotação da sonda em direcção ao cotovelo. Assim, é obtida uma imagem oblíqua 

paraesternal direita a nível do ventrículo esquerdo, que permite observar os folhetos da 

valva pulmonar do lado direito da imagem, e o ventrículo esquerdo em forma oval, do lado 

esquerdo da imagem. Este corte mostra não só a valva pulmonar como também a saída do 

ventrículo direito acima desta e a saída da artéria pulmonar abaixo da mesma. A bifurcação 

da artéria pulmonar não é tipicamente vista neste plano (Boon, 2006). 

 

4.4.4. Vista esquerda em corte longitudinal apical 

As imagens do apex do coração são difíceis de obter, e muitas vezes o que parece ser o 

verdadeiro apex do ventrículo esquerdo é, na realidade, parte da parede lateral do ventrículo 

esquerdo (Boon, 2006). As imagens em corte longitudinal apical são mais facilmente obtidas 

com o animal em decúbito lateral esquerdo, com a sonda aplicada no hemitórax esquerdo 

ventral direccionada dorsalmente. Um verdadeiro corte apical é obtido quando o transductor 

é colocado em posição ventral e caudal extrema, aproximando-se da posição subcostal. O 

transductor é inclinado cranialmente para que o feixe de ultra-sons seja direccionado para a 

base, ao longo do eixo maior do coração (Brown & Gaillot, 2008). Para obter as imagens 

neste corte, nos planos de “cinco”, quatro e duas cavidades, é necessário aplicar maior 

pressão com o transductor, do que para qualquer outro corte, porque a sonda é colocada 

paralelamente à parede do corpo, logo é mais difícil direccionar os ultra-sons sob as 

costelas (Boon, 2006). No entanto, estas imagens bidimensionais são muito utilizadas para 

estudos quantitativos da função cardíaca, e são bons planos para aplicar o efeito doppler e 

estudar a funcionalidade das valvas mitral e aórtica (Kienle & Thomas, 2002). Porém, a vista 

subxifoidea ou subcostal permite um melhor alinhamento do feixe de ultra-sons e, assim, 

obter uma medição significativamente melhor da velocidade aórtica em cães (Abbott & 

MacLean, 2003; Bonagura, 2001). 

Nalguns animais é possível obter uma imagem incluindo as quatro cavidades cardíacas, 

ambas as valvas atrioventriculares, a valva aórtica e a aorta proximal em simultâneo, sendo 

muitas vezes designado por plano de “cinco” câmaras cardíacas (Figura 13) (Brown & 

Gaillot, 2008; Boon, 2006; Kienle & Thomas, 2002). Embora a artéria aorta não possa ser 

considerada verdadeiramente uma câmara cardíaca. Neste corte longitudinal apical, o 

transductor é colocado perto do apex do coração, próximo ao esterno. O apex do ventrículo 

esquerdo encontra-se no canto superior direito da imagem. O átrio esquerdo é visto no lado 

direito inferior da imagem, com a abertura da valva mitral para a câmara ventricular 
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esquerda. No lado esquerdo da imagem, o ventrículo direito é visto no topo e o átrio direito 

na parte inferior. A aorta é observável em corte longitudinal, entre os dois átrios, a partir do 

ventrículo esquerdo, no sentido descendente (Boon, 2006; Thomas, 1984 citado por Lusk & 

Ettinger, 1990).  

 

Figura 13. Esquema da vista esquerda em corte longitudinal apical com observação do 

plano de “cinco” câmaras (adaptado de Brown & Gaillot, 2008).  

Ap, apex; Bs, base; PVD, parede do ventrículo direito; PVE, parede do ventrículo esquerdo; VD, 

ventrículo direito; VT, valva tricúspide; SIV, septo interventricular; MP, músculos papilares; VE, 

ventrículo esquerdo; VM, valva mitral; AD, átrio direito; Ao, aorta; AE, átrio esquerdo. 

 

Com um movimento de rotação da sonda, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, 

muda-se do plano de imagem de “cinco” câmaras para o de quatro, mantendo o 

comprimento do ventrículo esquerdo e obtendo uma melhor imagem dos folhetos da valva 

mitral (Figura 14). Este corte de quatro câmaras permite uma melhor visualização do lado 

direito do coração. A aorta não é observada, sendo que o septo interatrial está localizado 

entre os átrios esquerdo e direito. As valvas mitral e tricúspide são vistas na junção dos 

septos interatrial e interventricular com abertura dos seus folhetos para cima, para o interior 

dos ventrículos (Boon, 2006; Thomas, 1984 citado por Lusk & Ettinger, 1990). 
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Figura 14. Esquema da vista esquerda em corte longitudinal apical com observação de 

quatro câmaras (adaptado de Brown & Gaillot, 2008).  

Ap, apex; Bs, base; PVD, parede do ventrículo direito; PVE, parede do ventrículo esquerdo; VD, 

ventrículo direito; VT, valva tricúspide; SIV, septo interventricular; MP, músculos papilares; VE, 

ventrículo esquerdo; VM, valva mitral; AD, átrio direito; SIV, septo interatrial; AE, átrio esquerdo. 

 

Com uma rotação de 90º no sentido dos ponteiros do relógio, a partir do plano anterior, 

observa-se o plano de imagem de duas câmaras, que inclui o ventrículo esquerdo, a valva 

mitral e o átrio esquerdo, respectivamente em relação ao topo do monitor (Figura 15) (Brown 

& Gaillot, 2008; Thomas, 1984 citado por Lusk & Ettinger, 1990). Com ligeira rotação da 

sonda, orientando o feixe de ultra-som de uma posição mais craniodorsal para caudoventral 

obtém-se uma melhor observação do ventrículo esquerdo, valva aórtica e base da aorta 

(Kienle & Thomas, 2002). 

 

Figura 15. Esquema da vista esquerda em corte longitudinal apical com observação de 

duas câmaras (adaptado de Brown & Gaillot, 2008). 

Ap, apex; Bs, base; VE, ventrículo esquerdo; MP, músculos papilares; VM, valva mitral; AE, átrio 

esquerdo. 

 

4.4.5. Vista esquerda em corte longitudinal (mais anterior) 

A vista esquerda em corte longitudinal permite observar o coração a três níveis (plano de 

saída do ventrículo esquerdo, átrio e aurícula direita e plano de saída do ventrículo direito 

(Boon, 2006). As imagens são obtidas, preferencialmente, com o animal em decúbito lateral 
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esquerdo e com a sonda colocada no lado esquerdo do tórax, no 4º ou 5º espaço 

intercostal, em posição mais anterior (cranial). Esta vista tem particular interesse no 

diagnóstico de tumores da base do coração e na avaliação do fluxo de saída do ventrículo 

direito (Brown & Gaillot, 2008). 

O plano de saída do ventrículo esquerdo é o plano de referência para este lado do tórax 

(Figura 16). Esta imagem é obtida com a sonda posicionada em direcção à coluna e, 

ligeiramente caudal, quase paralela ao corpo do animal ou à mesa de exame, com um 

ângulo de cerca de 30º. A imagem obtida é semelhante à do plano de saída do ventrículo 

esquerdo na vista direita em corte longitudinal, com excepção da valva tricúspide que não é 

observada. Antes, está em evidência o cone de saída da artéria aorta. Nesta imagem a base 

do coração aparece do lado direito e o apex do lado esquerdo. Esta vista é excelente para a 

observação da valvula aórtica e da aorta ascendente (Boon, 2006; Thomas, 1984 citado por 

Lusk & Ettinger, 1990). 

 

Figura 16. Esquema da vista esquerda em corte longitudinal com observação do cone de 

saída da artéria aorta (adaptado de Brown & Gaillot, 2008). 

VD, ventrículo direito; VE, ventrículo esquerdo; CD, folheto coronário direito da valva aórtica; NC, 

folheto não coronário da valva aórtica; AE, átrio esquerdo; AD, átrio direito. 

 

Sem alterar a localização da sonda, com um ligeiro movimento de angulação, obtém-se o 

corte ao nível do átrio e aurícula direita (Figura 17). Esta imagem mostra uma vista oblíqua 

de ambos os ventrículos, com o ventrículo esquerdo em forma de “ovo” no lado esquerdo da 

imagem, e com o ventrículo direito no canto superior direito. A aurícula direita estende-se 

para a direita e acima do átrio direito. Quanto melhor se observa a aurícula direita menos 

nítida é a imagem da valva tricúspide, e pior se observa o movimento dos seus folhetos 

(Boon, 2006; Thomas, 1984 citado por Lusk & Ettinger, 1990). Neste corte, a aurícula direita 

pode ser observada com detalhe de modo a verificar a presença ou não de neoplasia 

(Brown & Gaillot, 2008). 
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Figura 17. Esquema da vista esquerda em corte longitudinal ao nível do átrio e aurícula 

direita (adaptado de Brown & Gaillot, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE, ventrículo esquerdo; VD, ventrículo direito; AuD, aurícula direita; AD, átrio direito. 

 

O corte ao nível do plano de saída do ventrículo direito obtém-se com a sonda quase na 

horizontal e paralela em relação à mesa do exame (Figura 18). Neste corte está em 

evidência a valva da artéria pulmonar e a emergência do tronco pulmonar, no lado direito da 

parte superior da imagem. Uma pequena parte da valva aórtica poderá ser vista na junção 

do ventrículo esquerdo com a artéria pulmonar (Boon, 2006; Thomas, 1984 citado por Lusk 

& Ettinger, 1990). Outras estruturas, muitas vezes, não são claras nesta imagem, no entanto 

a valva pulmonar é nítida e proporciona excelente alinhamento para aplicação do efeito 

doppler (Boon, 2006). 

 

Figura 18. Esquema da vista esquerda em corte longitudinal com observação da valva e 

artéria pulmonar (adaptado de Brown & Gaillot, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE, ventrículo esquerdo; AE, átrio esquerdo; SIV, septo interventricular; VD, ventrículo direito; TP 

tronco pulmonar. 

 

4.4.6. Vista esquerda em corte transversal 

Na vista esquerda em corte transversal, as imagens do coração são obtidas por rotação de 

90º do transductor, em relação ao corte longitudinal, mantendo-se a posição da sonda no 

hemitórax esquerdo, quase perpendicular à parede torácica (cerca de 70 a 80º em relação à 

mesa). As estruturas são as mesmas que as observadas na vista direita em corte 

transversal, só que com posições diferentes (Kienle & Thomas, 2002). 
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Obtém-se um corte a nível da base do coração com a aorta, átrio direito e artéria pulmonar, 

no qual se observa o anel aórtico como um círculo ou em forma de “trevo” no centro da 

imagem (Figura 19). O átrio direito é visto na parte inferior da imagem, abaixo do ventrículo 

direito, rodeando o anel aórtico pelo lado esquerdo e o átrio esquerdo é visualizado à direita 

da aorta (Boon, 2006; Thomas, 1984 citado por Lusk & Ettinger, 1990). 

 

Figura 19. Esquema da vista esquerda em corte transversal a nível da base do coração com 

a aorta (adaptado de Brown & Gaillot, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

VD, ventrículo direito; AD, átrio direito; CD, folheto coronário direito da valva aórtica; NC, folheto não 

coronário da valva aórtica; CE, folheto coronário esquerdo da valva aórtica; AE, átrio esquerdo. 

 

A imagem também pode ser ajustada para uma melhor visualização da valva tricúspide ou 

da artéria e valva pulmonar, no lado superior direito da imagem, em torno da aorta (Figura 

20). Este é, muitas vezes, mas nem sempre, um bom plano de avaliação com doppler da 

valva pulmonar e da tricúspide, uma vez que os folhetos destas valvas abrem quase em 

linha recta em relação ao topo da imagem (Boon, 2006). 

 

Figura 20. Esquema da vista esquerda em corte transversal a nível da base do coração com 

observação da artéria pulmonar (adaptado de Brown & Gaillot, 2008).  

VD, ventrículo direito; VP valva pulmonar; TP tronco pulmonar; Ao, aorta; AD, átrio direito. 
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4.4.7. Vista subxifoidea ou subcostal 

A vista subxifoidea em corte longitudinal é obtida com o paciente em decúbito lateral, com a 

sonda colocada no processo xifóide, pressionando o abdómen e direccionando a sonda 

quase cranialmente. Com um movimento de rotação, esta pode ser ajustada de modo a ficar 

aproximadamente paralela ao plano sagital do animal (Brown & Gaillot, 2008). Os animais 

toleram pouco a posição para a obtenção de imagens através desta vista, sendo necessária, 

frequentemente, a sedação (Boon, 2006). Este corte fornece informação semelhante à 

obtida com a vista esquerda em corte longitudinal apical (Luís, 2000b). Todavia trata-se do 

melhor plano de obtenção da imagem do anel aórtico e, consequentemente, de grande valor 

para a quantificação da insuficiência aórtica (Brown & Gaillot, 2008; Bonagura, 2001). Muitas 

vezes, em cães de grande porte ou de tórax profundo, a resolução da imagem é insuficiente 

para a avaliação das estruturas, e a aplicação de doppler (com interesse nesta vista 

sobretudo para o estudo do fluxo aórtico) normalmente não é possível. Portanto, esta vista 

tem interesse, principalmente, em cães miniatura ou gatos (Luís, 2000b). 

 

4.5. Determinação de alguns parâmetros utilizados na avaliação da função cardíaca 

Para além da observação visual directa, a avaliação estrutural e funcional do coração pode 

exigir que se determinem medidas ecocardiográficas a partir de medições directas (Brown & 

Gaillot, 2008). A ecocardiografia em modo M e em modo bidimensional são técnicas 

complementares. São utilizadas na mensuração dos parâmetros de avaliação da função 

cardíaca, embora cada uma revele vantagens e limitações (Boon, 2006; Kienle & Thomas, 

2002). O exame em modo bidimensional é melhor para avaliar, de uma forma geral, a 

anatomia, o tamanho, o movimento e a orientação do coração. No entanto, a ecocardiografia 

bidimensional é limitada pela baixa resolução (especialmente para estruturas pequenas), e a 

sua exibição lenta de imagens torna difícil fazer medições precisas em tempo real ou em 

movimento, em animais com frequência cardíaca muito elevada ou em estruturas que se 

movem rapidamente (Kienle & Thomas, 2002). O exame em modo M tem uma elevada 

velocidade de exibição de imagens, permitindo a gravação quase contínua do 

ecocardiograma e, assim, do rápido movimento das estruturas. Adicionalmente, o 

ecocardiograma em modo M permite obter uma exacta sequência de movimentos subtis ou 

rápidos. Além disso, a resolução da interface entre as várias estruturas é superior o que, em 

teoria, permite fazer medições mais fiáveis (Boon, 2006; Kienle & Thomas, 2002). Contudo, 

a dificuldade em conseguir a colocação correcta do feixe de ultra-sons, assim como o 

movimento do coração devido ao batimento cardíaco, podem ser limitações no alinhamento 

do cursor em modo M (Ware, 2007). A maioria dos ecocardiografistas recomenda que as 

medições em modo M sejam feitas de acordo com as recomendações descritas pela ASE 

(Hall, Cornell, Crawford & Brown, 2008; Lusk & Ettinger, 1990; Sahn, DeMaria, Kisslo & 

Weyman, 1978). 
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Em seres humanos, consideram-se as medições ecocardiográficas das paredes e cavidades 

cardíacas que são feitas no final da diástole, correspondendo ao início do complexo QRS do 

ECG como mais correctas (Sahn et al., 1978). Na maioria dos cães e gatos, todavia, o 

verdadeiro fim da diástole ocorre perto do meio do complexo QRS (Kienle & Thomas, 2002). 

Pelo que, o registo simultâneo de ECG é particularmente útil, no estudo em modo M, o qual 

permite definir a fase do ciclo cardíaco (Luís, 2000a). 

Um aspecto básico, mas problemático, da cardiologia veterinária tem sido o de interpretar e 

padronizar as medições para os vários tamanhos e raças encontradas, particularmente em 

cães, em que existe uma ampla variação destes factores (Kienle & Thomas, 2002; Brown & 

Gaillot, 2008). Embora nenhuma abordagem inteiramente satisfatória tenha sido publicada, 

uma característica comum de vários parâmetros é que estes derivam de uma relação entre 

duas medições, com a mesma unidade física. A relação de índices ecocardiográficos tem 

sido muito estudada em cardiologia, com exemplos que datam do início da técnica (Brown & 

Gaillot, 2008). Em vários estudos ecocardiográficos, efectuados em modo M e em modo 

bidimensional, foi demonstrada uma variação significativa das dimensões intracardíacas (por 

exemplo, diâmetro do ventrículo esquerdo em sístole e diástole), com a área de superfície 

corporal, peso e raça (Hanton, Geffray & Lodola, 1998; Crippa, Ferro, Melloni, Brambilla & 

Cavalletti, 1992; Sisson & Schaefrer, 1991; Jacobs & Mahjoob, 1988; O´Grady et al., 1986; 

Boon et al., 1983). Num estudo realizado com cães da raça Malamute do Alaska foi 

demonstrado que os treinos de resistência também afectam a medição dos parâmetros 

ecocardiográficos, reflectindo aumento da massa e volume cardíacos em função do 

exercício físico (Stepien, Hinchcliff, Constable & Olson, 1998). Por outro lado, não foi 

encontrada uma relação significativa entre índices de função ventricular (como a fracção de 

encurtamento sistólico) com o peso, raça ou idade dos animais (Hanton & Lodola, 1998; 

Sisson & Schaefrer, 1991; Boon et al., 1983). Medições em modo M revelaram ser também, 

significativamente, influenciadas por alterações da frequência cardíaca, sendo que esta 

pode ser afectada pelo efeito de fármacos usados na sedação (Jacobs & Mahjoob, 1988; 

Jacobs & Knight, 1985). Estudos realizados mostraram também que o somatotipo afecta 

variáveis ecocardiográficas, independentemente do peso corporal (Morrison et al.,1992, 

citado por Rishniw & Erb, 2000). Os factores acima referidos devem ser tidos em conta na 

determinação dos intervalos de referência ecocardiográficos e, na interpretação individual do 

ecocardiograma. Embora tenham vindo a ser publicados valores de referência das medições 

cardíacas obtidas em modo M para cães e gatos (Anexos 1, 2 e 3), ainda não foram 

estabelecidos valores normais conclusivos para todos os cães dos diferentes tamanhos e 

raças (Brown & Gaillot, 2008; Ware, 2007; Boon, 2006). Constata-se que as estimativas dos 

intervalos de confiança apresentados na literatura, provavelmente, superestimam os valores 

reais, em particular nos cães muito pequenos ou muito grandes. Acaso o exame seja 

realizado por uma pessoa experiente, os valores obtidos para a maioria dos cães variam até 
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cerca de 10% em relação à média estabelecida para as várias medidas ecocardiográficas; 

contudo, estes valores podem variar muito, quando os parâmetros são determinados por 

indivíduos inexperientes (Kienle & Thomas, 2002; Kittleson & Kienle, 1998). Estudos 

recentes, em modo M, revelaram que modelos logarítmicos ou polinomiais de segundo grau 

permitem determinar valores de referência, para o tamanho das câmaras, mais fiáveis que 

os modelos lineares simples, em cães com ampla diferença de peso corporal. No entanto, 

não apresentaram vantagem quando se pretende determinar a espessura das paredes 

(Cornell et al., 2004; Gonçalves, Orton, Boon & Salman, 2002). Os factores mais 

importantes que influenciam a fiabilidade das medidas ecocardiográficas, entre os quais 

alguns acima referidos, constam na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Factores que influenciam a fiabilidade das medidas ecocardiográficas (adaptado 

de Brown & Gaillot, 2008). 

Aquisição de imagem 

   Posicionamento do animal  
   Técnica de observação 
   Equipamento 

Mensurações 

   Método de medição 

Variações hemodinâmicas 

   SNA 
   Pré-carga 
   Pós-carga 
   Contratibilidade 
   Frequência cardíaca 
   Fármacos 

Variação ambiental 

   Nutrição 
   Nível de actividade física 
   Fármacos 

Variação genética 

   Tamanho 
   Espécie 
   Raça 
   Variação individual 

Fisiopatologia  

   Doença cardíaca    
   Remodelação cardiovascular 

Métodos de interpretação 

   Experiência do examinador 
   Método estatístico 
   Intervalo de referência 
   Disponibilidade de dados 

 

As medições de rotina, que serão abordadas com maior detalhe neste capítulo, incluem o 

coeficiente Átrio esquerdo/Aorta (AE/Ao), a distância do septo interventricular ao ponto E 

(EPSS), a fracção de encurtamento sistólico (FES) e a frequência cardíaca (FC).  

 

4.5.1. Coeficiente Átrio esquerdo/Aorta (AE/Ao) 

A mensuração do tamanho do átrio esquerdo (AE) é uma informação relevante no 

diagnóstico e prognóstico de doenças cardíacas, porque permite avaliar a gravidade da 

doença e o risco de desenvolver insuficiência cardíaca congestiva (Abbott & MacLean, 2006; 

Hansson, Häggström, Kvart & Lord, 2002; Rishniw & Erb, 2000). Nos cães, este risco 
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aumenta com o aumento da dimensão do AE, porque a sua hipertrofia e dilatação reflectem 

um aumento da pressão sanguínea no AE (Hansson et al., 2002; Rishniw & Erb, 2000). 

Boon, Wingfield e Miller (1983) estudaram um método de obter, em modo M, o tamanho do 

AE em cães, com base num método utilizado em medicina humana (Figura 21). No entanto, 

o método em modo M tem limitações inerentes que incluem a dificuldade em obter uma 

imagem fiável do diâmetro máximo da aorta (Ao). Além disso, o cursor do modo M 

intersecta, frequentemente, a aurícula esquerda (AuE) e uma quantidade variável de tecido 

adiposo, que se situa entre a Ao e a AuE, em vez da cavidade atrial esquerda (Brown & 

Gaillot, 2008). Deste modo, inadvertidamente, pode ser comparado o tamanho da AuE e não 

o do AE com a Ao (em cães normais, o coeficiente AuE/Ao é menor que AE/Ao). Portanto, o 

modo M pode ser impreciso para avaliar o tamanho do AE, em cães com doença cardíaca 

esquerda, porque as alterações da dimensão auricular esquerda nem sempre reflectem com 

precisão as mudanças no tamanho do AE. Pelo que, muitos cardiologistas e 

ecocardiografistas recorrem à ecocardiografia bidimensional para a mensuração do AE, a 

qual permite visualizar e medir áreas específicas da Ao e do AE evitando, assim, as 

potenciais limitações do modo M (Rishniw & Erb, 2000). O´Grady et al., (1986) propuseram 

também o método de medição do AE em corte longitudinal, usando o modo bidimensional.  

 

Figura 21. Esquema da determinação do coeficiente AE/Ao em modo M (adaptado de 

Brown & Gaillot, 2008) e respectiva imagem ecográfica (imagem original). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao, aorta; AuE, aurícula esquerda; Ao=30.6; AuE = 39.5; Coeficiente AE/Ao=1.3. 

 

Foram descritos por Rishniw & Erb (2000) quatro métodos ecocardiográficos de mensuração 

da Ao e do AE em modo bidimensional, em que os cães são examinados em decúbito lateral 

direito com acesso parasternal. Os métodos propostos foram também aplicados a gatos 

(Abbott & MacLean, 2006). No primeiro método, designado por Diâmetro do átrio esquerdo 

em corte transversal, é utilizada a vista direita em corte transversal a nível da base do 

coração com a aorta (Figura 22). É feita a medição do diâmetro interno da aorta, 
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determinando uma linha ao longo da comissura entre o folheto não coronário e o folheto 

coronário direito da valva aórtica, após o seu encerramento. O diâmetro do AE é obtido no 

mesmo corte, pela colocação de uma segunda linha paralela à comissura entre o folheto 

não coronário e o folheto coronário esquerdo da valva aórtica, na direcção da margem 

interna do AE para a mais distante, em relação à aorta (Rishniw & Erb, 2000). 

 

Figura 22. Esquema do método Diâmetro do átrio esquerdo em corte transversal para a 

determinação do coeficiente AE/Ao (adaptado de Brown & Gaillot, 2008) e imagem 

ecográfica representando o mesmo método (adaptado de Rishniw & Erb, 2000). 

AE, átrio esquerdo; Ao, aorta; AuE, aurícula esquerda. 

 

O segundo método, denominado Diâmetro do átrio esquerdo em corte longitudinal, é o único 

em que se utiliza a vista direita em corte longitudinal com exibição de quatro câmaras, com 

boa observação do átrio esquerdo e da valva mitral (Figura 23). É determinada uma primeira 

linha que cruza o anel da valva mitral numa imagem obtida no final da sístole, antes da 

abertura da valva (pouco antes do enchimento diastólico). Uma segunda linha desloca-se 

desde o anel mitral (primeira linha) até ao tecto do átrio esquerdo, com orientação do apex 

para a base. Uma terceira linha divide o átrio esquerdo, sendo colocada desde o septo 

interatrial até à parede do átrio, com orientação mediolateral. E uma quarta linha é colocada 

sobre a aorta. A terceira linha fornece a medição do AE e a quarta linha o diâmetro da aorta. 

No caso de não ser possível visualizar a valva aórtica utiliza-se o primeiro método para a 

sua determinação (Rishniw & Erb, 2000). 
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Figura 23. Esquema do método Diâmetro do átrio esquerdo em corte longitudinal para a 

determinação do coeficiente AE/Ao (adaptado de Brown & Gaillot, 2008) e imagem 

ecográfica representando o mesmo método (adaptado de Rishniw & Erb, 2000). 

AE, átrio esquerdo; VE, ventrículo esquerdo; AP, artéria pulmonar. 

 

No terceiro método, Circunferência do átrio esquerdo e da aorta, é medido o perímetro 

interno do átrio esquerdo e da aorta; e no quarto método, designado por Área do átrio 

esquerdo e da aorta em corte transversal, é calculada a área do átrio esquerdo e da aorta 

(Figura 24). Em ambos se utiliza o software de cálculo automático do ecógrafo e a imagem é 

obtida a partir da vista direita em corte transversal a nível da base do coração com a aorta 

(Rishniw & Erb, 2000). 

 

Figura 24. Esquema dos métodos Circunferência do átrio esquerdo e da aorta e Área do 

átrio esquerdo e da aorta em corte transversal para a determinação do coeficiente AE/Ao 

(adaptado de Brown & Gaillot, 2008) e imagem ecográfica representando os mesmos 

métodos (adaptado de Rishniw & Erb, 2000). 

AE, átrio esquerdo; Ao, aorta; AuE, aurícula esquerda. 

 

Em qualquer dos métodos referidos, o diâmetro da aorta é medido no final da diástole, após 

o encerramento dos seus folhetos e o átrio esquerdo é medido perto do final da sístole, 

quando o seu diâmetro interno atinge o máximo (Kienle & Thomas, 2002; Sahn et al., 1978). 
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Vários investigadores correlacionaram o diâmetro do AE, em corte transversal, com o peso 

corporal e com a área de superfície corporal, e estimaram, também, a dimensão do AE 

independentemente do peso corporal (coeficiente átrio esquerdo/aorta, [AE/Ao]). Há uma 

elevada, mas imperfeita, associação entre os valores do AE e o peso corporal. Existem 

várias razões plausíveis para a correlação imperfeita de qualquer variável cardíaca com o 

peso corporal, entre as quais é de salientar que o peso de cada animal pode mudar ao longo 

do tempo, porque é dependente da condição nutricional do mesmo e, dois animais com o 

mesmo peso podem ter uma diferença substancial da conformação corporal (ex. dois 

animais de diferentes raças) (Rishniw & Erb, 2000). Num estudo recente, realizado por Hall 

et al. (2008), foi demonstrado que não há dependência significativa do diâmetro do AE nem 

da Ao, em relação ao peso corporal, em cães saudáveis. 

O coeficiente AE/Ao independente do peso corporal não exige a determinação do peso e, 

mais importante, fornece uma medida mais consistente do tamanho do AE para qualquer 

indivíduo, pois é de esperar que o diâmetro da aorta num cão adulto sofra menos alterações 

ao longo do tempo que o seu peso corporal. Acresce que, este método é aplicável a cães de 

todos os tamanhos e o ecocardiografista apenas precisa ter conhecimento de um valor 

máximo único (Hansson et al., 2002; Rishniw & Erb, 2000). Com efeito, O´Grady et al. 

(1986) demonstraram que não ocorreu correlação entre o coeficiente AE/Ao e o peso 

corporal ou a área de superfície corporal, sugerindo que a mensuração do diâmetro do AE 

independente do peso corporal é um bom meio para a determinação deste parâmetro. 

Rishniw e Erb (2000) defendem num estudo, que esta abordagem irá minimizar os erros na 

obtenção de medições feitas por clínicos e, na tentativa de padronizar o primeiro método 

como técnica de medição deste parâmetro, estabeleceram valores de referência baseando-

se nos resultados obtidos, os quais foram um pouco superiores aos anteriormente 

registados através da ecocardiografia em modo M. Neste estudo foi determinado, utilizando 

o primeiro método descrito, o coeficiente AE/Ao <1.6 e a mediana (e média) foi de 1.3, em 

100% dos cães. Em estudos anteriores, como os realizados por Boon et al. (1983), em 

modo M, foram descritos valores de AE/Ao <1.3 como o normal, e a média foi de 

aproximadamente 1.0.Em gatos e cães normais o coeficiente AE/Ao é, normalmente, 1:1 

(Ware, 2007; Pipers, et al., 1979). De acordo com um estudo efectuado por Abbott e 

MacLean (2006) um coeficiente AE/Ao ≤1.5 é considerado normal em gatos, 

independentemente do método aplicado. Nesta espécie, o máximo diâmetro sistólico do AE 

deve ser determinado em modo bidimensional e a dimensão normal do AE deverá ser 

<16mm (Bonagura, 2000). No entanto, o limite superior descrito para gatos saudáveis varia 

de 12 a 17 mm, consoante o estudo (Brown & Gaillot, 2008; Drourr, Lefbom, Rosenthal & 

Tyrrell, 2005). Um diâmetro >19 mm pode representar maior risco de tromboembolismo 

(Ware, 2007). Em gatos, utilizando o modo M, é mais provável atravessar o corpo do AE 

com o cursor sem intersectar a AuE, no entanto, a sua orientação pode ser inconsistente. A 
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localização do feixe de ultra-sons pode ser difícil nalguns animais, e a artéria pulmonar pode 

ser, inadvertidamente, observada na imagem (Tilley et al., 2008; Ware, 2007). 

Portanto, um aumento do átrio esquerdo em relação à base da aorta sugere dilatação atrial 

esquerda, mas um valor normal do coeficiente AE/Ao não é consistente para descartá-la. O 

ecocardiograma em modo bidimensional é melhor para fazer a medição do diâmetro do AE 

e para a sua avaliação subjectiva, porque permite uma análise mais detalhada em vários 

planos. O coeficiente AE/Ao é aplicado, por rotina, para avaliar a dimensão do átrio 

esquerdo, porque é o método que fornece informação mais fiável (Kienle & Thomas, 2002). 

 

4.5.2. Distância do septo interventricular ao ponto E (EPSS) 

Ao utilizar o ecocardiograma em modo M, o movimento de estruturas específicas do coração 

pode ser exibido ao longo do tempo (Kirberger, 1991). É o que acontece no estudo mitral em 

modo M em que o ventrículo esquerdo é previamente identificado em modo B, pela vista 

direita em corte transversal na zona da valva. Encontrado o corte anterior, sobre a zona dos 

pilares, uma angulação dorsal da sonda permite normalmente atingir esta imagem. O ideal é 

haver perpendicularidade entre a linha de corte e os folhetos valvulares. O estudo da mitral 

em modo M diz respeito à observação do movimento efectuado pelos folhetos anterior e 

posterior da valva. Ao longo do ciclo cardíaco, o folheto anterior descreve um percurso em 

forma de “M” e o folheto posterior em forma de “V” ou “W”, como se se tratasse de um 

movimento em espelho dos dois folhetos valvulares. Há vários pontos, identificados por 

letras, que definem o “M” e que caracterizam o movimento da valva (Luís, 2000a). O início 

da diástole, com a abertura da valva, corresponde ao ponto D; o ponto E é o ponto de 

abertura máxima da valva correspondendo ao período de enchimento ventricular rápido; o 

ponto F marca o semi encerramento da valva correspondendo ao final do período de 

enchimento ventricular rápido; o ponto A determina a contracção atrial com reabertura total 

da valva; a valva começa a fechar com relaxamento atrial e o completo encerramento 

valvular ocorre no início da sístole ventricular em C (Figura 25) (Kirberger, 1991; Pohost et 

al., 1975). O ponto B é eventual e corresponde a um pequeno relevo entre A e C (Luís, 

2000a). A medição ecocardiográfica da distância do septo interventricular ao ponto E, do 

folheto anterior da valva mitral, é conhecida como EPSS (E point to septal separation). Este 

é um índice útil, prático e de fácil aplicação clínica, relacionado com a entrada de fluxo 

sanguíneo no ventrículo esquerdo e, consequentemente, com a função ventricular esquerda 

(Child, Krivokapich & Perloff, 1981). Os folhetos da valva tricúspide têm um movimento 

semelhante ao descrito para a valva mitral (Kienle & Thomas, 2002). 

A principal característica da EPSS como uma medida clínica é a sua simplicidade. É 

determinada a distância, em milímetros, entre o ponto E e uma linha horizontal tangente ao 

ponto mais posterior alcançado pelo septo interventricular, no mesmo ciclo cardíaco 

(Kirberger, 1991; Jacobs & Knight, 1985). Um método alternativo, que mede a distância do 
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ponto E ao septo interventricular, na vertical em relação ao ponto E, foi descrito com 

resultados igualmente satisfatórios, embora o primeiro método tenha algumas vantagens 

teóricas (D´Cruz, Lalmalani, Sambasivan, Cohen & Glick, 1979). Alguns cálculos podem ser 

realizados, como o da amplitude de abertura da valva (D-E) medida como a distância 

vertical entre o bordo anterior principal do folheto anterior da valva mitral do ponto D ao 

ponto E; cálculo da inclinação E-F como a inclinação da linha traçada a partir do ponto E ao 

ponto F do folheto anterior da valva mitral (esvaziamento auricular, velocidade de 

encerramento diastólico) e cálculo da inclinação D-E medida como a inclinação da linha 

traçada a partir do ponto D ao ponto E do folheto anterior da valva mitral (por diminuição do 

débito valvular, velocidade de abertura diastólica) (Luís, 2000a; Jacobs & Knight, 1985; 

Boon et al., 1983). 

 

Figura 25. Esquema dos vários pontos que definem o “M” e que caracterizam o movimento 

da valva mitral, mostrando a determinação da EPSS (adaptado de Boon, 2006) e respectiva 

imagem ecográfica (imagem original). 

 

PVD, parede do ventrículo direito; VD, ventrículo direito; SIV, septo interventricular; VE, ventrículo 

esquerdo; VM, valva mitral; D, E, A e C, pontos que caracterizam o movimento da valva mitral; EPSS, 

distância do septo ao ponto E; PVE, parede do ventrículo esquerdo; EPSS=5mm. 

 

Num estudo realizado por Kirberger (1991) com cães saudáveis, não anestesiados, o valor 

da EPSS médio foi de 3.27 ± 1.29 mm, sendo os valores mínimo e máximo registados de 1 

e 6 mm, respectivamente. Foi ainda concluído que a raça, idade, sexo, peso e frequência 

cardíaca não têm efeito significativo sobre o valor EPSS. No entanto, numa compilação de 

valores normais para cães foi verificado um nítido aumento da EPSS com o aumento do 

tamanho do corpo do animal (Cornell, 1997, citado por Kienle & Thomas, 2002). Assim como 

também foi descrito que, apesar do valor normal ser considerado ≤6 mm, este pode ser 

maior em cães de raça gigante (6 a 8 mm) (Tilley et al., 2008; Vollmar, 1999, citado por 

Ware, 2007). O valor da EPSS pode até ser negativo, pelo facto do movimento mais 
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posterior do septo não ocorrer necessariamente ao mesmo tempo que o ponto E (Kirberger, 

1991). Num estudo com gatos saudáveis, não anestesiados, o valor EPSS máximo descrito 

como normal foi de 4 a 5 mm (Jacobs & Knight, 1985). A EPSS é, contudo, apenas um 

indicador qualitativo, e não um parâmetro quantitativo da função ventricular esquerda. No 

cão, uma variedade de condições pode influenciar a EPSS e a função ventricular (Kirberger, 

1991). Estando aumentada é relacionável com perda de contratibilidade do miocárdio e 

dilatação ventricular devido à sobrecarga de volume (Luís, 2000a). A perda de movimento 

dos folhetos da valva mitral também resulta num aumento da EPSS (Kirberger, 1991). Em 

animais com taquicardia, normalmente, o ponto A funde-se com o ponto E, o que é comum 

em gatos (Ware, 2007). A diminuição do valor da EPSS pode ocorrer como resultado de um 

espessamento do septo interventricular ou do folheto anterior da valvula mitral (Kirberger, 

1991). Observações feitas por D´Cruz et al. (1979) em pacientes com a função ventricular 

esquerda afectada revelaram que a dilatação do ventrículo esquerdo e, especialmente, a 

dilatação ao nível da saída do ventrículo esquerdo, é relativamente mais importante do que 

a redução na amplitude do movimento diastólico mitral na determinação de valores elevados 

da EPSS. Sublinhe-se que um valor EPSS normal também pode ocorrer na presença de 

doença cardíaca grave. A EPSS é simplesmente um parâmetro que, se alterado, deve 

alertar o examinador para a possibilidade de um problema cardíaco. O examinador deve 

estar familiarizado com outros sinais de doença cardíaca que possam ser observados 

através da ecocardiografia. A EPSS tem sobretudo um valor indicativo que, com a utilização 

de outros parâmetros ecocardiográficos, permite mais facilmente a obtenção de um 

diagnóstico definitivo (Kirberger, 1991). 

 

4.5.3. Fracção de encurtamento sistólico (FES) 

A fracção de encurtamento sistólico (FES) é a quantificação mais comummente realizada 

para avaliar a função ventricular esquerda (Boon, 2006; Luís, 2000a). 

O acesso ecográfico é feito pelo hemitórax direito, junto ao bordo esternal, procurando em 

modo B, a vista direita em corte transversal ao nível das cordas tendinosas da mitral, junto 

dos seus pilares de inserção na parede ventricular esquerda. É sobre esta imagem que se 

seleccionará o eixo de corte que será transportado para a imagem em modo M. É 

importante garantir que, na imagem, o lume do VE tenha forma redonda e não oval, 

traduzindo um ângulo de corte correcto. O eixo deve fazer um corte sobre o ventrículo 

esquerdo, passando entre a imagem dos pilares. Cortes mais próximos do apex cardíaco 

podem alterar leituras pois a massa miocárdica é aí mais espessa e o lume ventricular mais 

exíguo. A aproximação do corte da mitral altera substancialmente a imagem em modo M. O 

eixo de leitura deve pois ser coincidente com o corte dos pilares ou logo acima dele. O 

estudo em modo M sobre este eixo pretende sobretudo analisar dinamicamente a actividade 

do ventrículo esquerdo e quantificá-la de alguma forma (Boon, 2006; Luís, 2000a). A 
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respiração dos animais produz um movimento das paredes do VE considerado artefacto e 

que se regista em quase todos os ecocardiogramas, principalmente em cães. Com o intuito 

de eliminar este artefacto respiratório poder-se-á fechar a boca dos cães e tapar as narinas, 

durante um breve período de tempo, enquanto a imagem em modo M é gravada (Kittleson & 

Kienle, 1998). Na imagem obtida observam-se, caminhando da proximidade da sonda para 

a zona mais afastada, a parede livre ventricular direita, a cavidade ventricular direita, a 

parede septal ventricular esquerda, a cavidade ventricular esquerda e a parede livre do 

ventrículo esquerdo (Figura 26) (Boon, 2006; Luís, 2000a). 

 

Figura 26. Esquema da imagem obtida em modo M para o estudo da função ventricular 

esquerda, evidenciando a determinação da FES (adaptado de Boon, 2006) e respectiva 

imagem ecográfica (imagem original). 

PVD, parede do ventrículo direito; VD, ventrículo direito; SIV, septo interventricular; VE, ventrículo 

esquerdo; PVE, parede do ventrículo esquerdo; P, pericárdio; 1, dimensão cavitária ventricular 

esquerda em diástole; 2, dimensão cavitária ventricular esquerda em sístole; 3, espessura da parede 

septal em diástole; 4, espessura da parede septal em sístole; 5, espessura da parede livre do 

ventrículo esquerdo em diástole; 6, espessura da parede livre do ventrículo esquerdo em sístole; 

FES=46.6%. 

 

A posição relativa destas estruturas varia com a fase do ciclo cardíaco e, a análise da 

posição permite estudar o trabalho do ventrículo esquerdo. A espessura da parede septal e 

livre do ventrículo esquerdo, a dimensão do espaço ventricular esquerdo em sístole e 

diástole e os seus movimentos relativos podem ser medidos e quantificados, utilizando o 

software de cálculo automático do ecógrafo (Boon, 2006; Luís, 2000a). A leitura diastólica 

deve ser obtida em telediástole (depois da contracção auricular) coincidindo com a onda Q 

ou R do ECG, que corresponde à fase de maior afastamento entre as paredes do ventrículo 

esquerdo (Luís, 2000a). O fim da sístole ocorre perto do final da onda T do ECG, no entanto, 

as leituras sistólicas são determinadas pela aproximação máxima entre as paredes do 

ventrículo esquerdo. Normalmente, o septo interventricular move-se em direcção à cavidade 
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ventricular esquerda, durante a sístole, enquanto a parede livre do ventrículo se move em 

direcção ao septo, contudo, o movimento pode ser ligeiramente desfasado em animais 

normais. Alguns autores recomendam, para a leitura sistólica, a selecção do pico da fase 

máxima de ascenção da parede ventricular anterior, todavia, esta pode não coincidir com a 

aproximação máxima entre as paredes do VE (Brown & Gaillot, 2008). Assume-se que a 

área medida seja representativa, uma vez que nem todo o coração é visualizado quando se 

usa o modo M e portanto, áreas acinéticas, descinéticas e hipocinéticas podem ser 

negligenciadas (Kittleson & Kienle, 1998). A leitura das dimensões ventriculares pode, com 

algum erro, prever volumes e débitos ventriculares. A medição linear, a partir de imagens 

obtidas em modo bidimensional, pode ser realizada como alternativa, o que é preferível 

quando o alinhamento do cursor em modo M não é atingível (Brown & Gaillot, 2008; Luís, 

2000a). A presença de líquido pericárdico ou de arritmias muito exuberantes pode falsear a 

interpretação destas leituras. A medição da espessura das várias paredes pode ter interesse 

na apreciação da existência ou não de hipertrofia VE, mas a grande utilidade deste corte 

reside na tentativa de quantificar a função cardíaca através de vários índices. A fracção de 

encurtamento sistólico (FES) é um índice de estudo da função miocárdica VE, expressa em 

percentagem, que se baseia na leitura da dimensão cavitária ventricular esquerda em sístole 

e em diástole (Ware, 2007; Luís, 2000a). Este índice é calculado pela seguinte equação, 

conforme relatado por O´Grady et al. (1986): FES(%) = (DVEd - DVEs / DVEd) x 100, em 

que DVEd representa a dimensão cavitária ventricular esquerda em diástole e DVEs 

corresponde à dimensão cavitária ventricular esquerda em sístole, com o objectivo de 

determinar a variação percentual do tamanho da cavidade ventricular esquerda entre o 

enchimento e o esvaziamento (Boon, 2006; Luís, 2000a). 

É importante sublinhar que a FES não é uma medida de contratibilidade, mas sim uma 

medida de função, a qual pode ser afectada por três condições: pré-carga, pós-carga e 

contratibilidade (Boon, 2006; Minors & O’Grady, 1998). Cada uma das quais pode, 

individualmente ou em conjunto, alterar a FES. Um valor de FES baixo pode ser secundário 

a uma diminuição da pré-carga, aumento da pós-carga ou diminuição da contratibilidade. 

Por outro lado, um aumento da pré-carga tende a aumentar a função ventricular, assim 

como uma diminuição da pós-carga. Embora os factores mencionados possam não ser 

fáceis de diferenciar, a medição da espessura do VE em modo M e a análise do fluxo 

sanguíneo com a aplicação de doppler, muitas vezes, ajudam na sua determinação. Por 

conseguinte, o aumento da dimensão cavitária ventricular esquerda em diástole sugere que 

a diminuição da pré-carga não é um factor a considerar, quando a FES é reduzida, enquanto 

que a diminuição do tamanho da câmara VE em diástole é uma indicação de baixa pré-

carga ou de pós-carga aumentada, no caso de ser observada hipertrofia das paredes septal 

e livre do VE. Uma hipertrofia que exceda o valor normal da espessura da parede VE é 
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coerente com um aumento da pós-carga ou uma diminuição significativa da pré-carga, que 

cria a aparência de hipertrofia devido à falta de distensão (Boon, 2006). 

Vários estudos demonstraram que a FES não se correlaciona com o peso nem com a área 

de superfície corporal, os quais contribuiram para os valores de referência apresentados nos 

Anexos 1, 2 e 3 (Hanton et al., 1998; Sisson & Schaeffer, 1991; Boon et al., 1983). De uma 

forma geral, consideram-se valores normais para os cães entre 30 e 40% (Luís, 2000a; 

Hanton et al., 1998; Sisson & Schaeffer, 1991; Boon et al., 1983), e para os gatos entre 29 e 

50% (Luís, 2000a; Jacobs & Knight, 1985; Pipers, et al. 1979). No entanto, alguns cães 

atléticos saudáveis apresentaram um valor de FES de cerca de 20-25% (Tilley et al., 2008; 

Schober et al., 1997, citado por Ware, 2007). 

O ventrículo direito pode também ser avaliado embora seja tecnicamente difícil, por causa 

da dificuldade em registar a parede livre ventricular direita, e porque as leituras são pouco 

fidedignas devido à configuração do ventrículo direito (Luís, 2000a). 

A FES tem algumas limitações importantes que devem ser reconhecidas. É uma medida 

unidimensional, portanto, assume que todo o miocárdio se está a contrair de modo uniforme, 

o que frequentemente não é o caso, sendo que em muitas doenças cardíacas há uma 

variação no movimento da parede. Como acima referido, é dependente da pré-carga, pós-

carga e contratibilidade, logo, quaisquer condições que afectem estes factores terão 

influência no valor da FES. Nos casos de pós-carga reduzida, como por exemplo, 

regurgitação da valva mitral, comunicação interventricular ou vasodilatação periférica, a 

ejecção de sangue do VE é facilitada, o que resulta num maior valor de FES, embora a 

contratibilidade miocárdica intrínseca não esteja aumentada. Neste caso verifica-se uma 

hipercontratibilidade aparente (FES aumentada), dando a impressão de um coração 

hiperdinâmico que, na verdade, tem função miocárdica normal (Ware, 2007). A FES também 

é afectada por variações individuais, deste modo, animais sob stress terão um aumento da 

FES devido à liberação de catecolaminas que alteram a frequência e o ritmo cardíaco 

(Ware, 2007). O cálculo de volumes baseado em medições feitas a partir de imagens 

unidimensionais inclui erros devido a extrapolações geométricas. Há alguns ecógrafos que 

calculam volumes do VE a partir dessas medições utilizando a fórmula Teichholz. Este 

método pode ser o mais fiável em medicina humana, contudo, foi demonstrado que em cães 

e em gatos é muito impreciso, devendo estes resultados ser questionados (Kienle & 

Thomas, 2002; Dyson, Allen & McDonell, 1985). Este método é baseado no pressuposto de 

que a câmara ventricular esquerda é uma elipse e, embora seja verdade num coração 

normal, o mesmo não se verifica num coração dilatado. Além disso, o corte unidimensional 

pode não ser representativo da câmara ventricular esquerda como um todo e qualquer 

imprecisão na medição em modo M será elevado ao cubo, utilizando este método (Ware 

2007; Kienle & Thomas, 2002). 
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Devido à pouca fiabilidade dos cálculos efectuados em modo M, na presença de dilatação 

cardíaca, é utilizado o modo bidimensional para muitos métodos quantitativos, porque 

envolve medições mais directas e menos extrapolações geométricas. Muitos métodos de 

determinar o volume do VE, a partir do ecocardiograma bidimensional, têm sido propostos, 

entre eles, a área-comprimento, fórmula de Bullet (Dodge), regra de Simpson e método da 

soma de discos (regra de Simpson modificada). Wyatt e colaboradores (1979 e 1980) 

estudaram a fiabilidade destes métodos in vivo e in vitro em cães. A ASE recomenda o 

método da soma de discos (regra de Simpson modificada) como o mais fiável para o cálculo 

do volume e da massa do VE. Este método, que é semelhante ao usado para medir áreas 

irregulares através de cálculos, é especialmente útil quando o VE tem uma forma irregular e 

assimétrica, porque praticamente não é afectado por alterações geométricas do VE (Boon, 

2006; Kienle & Thomas, 2002; Kittleson & Kienle, 1998; Kuroda, Seward, Rumberger, 

Yanagi & Tajik, 1994). 

O método da regra de Simpson modificada (Figuras 27 e 28) deve ser usado para obter os 

volumes finais em sístole e em diástole e, a partir destes, calcular a fracção de ejecção (FE) 

e o volume sistólico, o que deve ser determinado apenas em cães. Para aplicação deste 

método é recomendado pela ASE a vista direita em corte longitudinal apical com observação 

de quatro e duas câmaras, o que permite uma óptima visualização do comprimento total do 

VE, em modo bidimensional. Quando não é possível obter estes dois planos poder-se-á usar 

apenas um plano, o que em medicina veterinária é potencialmente mais fiável que em 

medicina humana. O contorno do endocárdio do VE é delineado pelo examinador, com início 

no lado septal do anel mitral e terminando no lado oposto. Os músculos papilares não 

devem ser observados na imagem e no caso de aparecerem devem ser ignorados. Esta 

determinação é realizada em diástole (no início do complexo QRS) para o volume diastólico 

final, e um pouco antes da valva mitral se abrir, para o volume sistólico final. O ecógrafo irá 

criar 20 linhas e considerá-las como discos, somando os seus volumes para obter o volume 

ventricular esquerdo total. A FE pode então ser calculada e a diferença entre os dois 

volumes determina o volume sistólico. Considera-se um valor normal de FE de 50 a 65% em 

cães. A fracção de ejecção tem sido descrita como o índice padrão de função sistólica e é 

considerada pela maioria como o gold standard (Tilley et al., 2008; Ware, 2007; Boon, 2006; 

Kienle & Thomas, 2002). 
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Figura 27. Esquema representando o método da regra de Simpson modificada, utilizando a 

vista direita em corte longitudinal apical com observação de duas e quatro câmaras 

(adaptado de Boon, 2006). 

L, comprimento do ventrículo esquerdo; AE, átrio esquerdo; SIV, septo interventricular; VD, ventrículo 

direito; AD, átrio direito; SIA, septo interatrial; AE, átrio esquerdo. 

 
Figura 28. Aplicação ecográfica do método da regra de Simpson modificada para calcular 

os volumes finais em sístole e em diástole e cálculo automático da fracção de ejecção e do 

índice de volume sistólico final, utilizando a vista direita em corte longitudinal com 

observação de quatro câmaras (adaptado de texto de apoio a estudantes).  

 

Outro índice útil, derivado deste cálculo, é o volume sistólico final relacionado com a 

superfície corporal (IVSF). Esta medida é baseada na teoria de que o trabalho do ventrículo 

esquerdo durante a sístole é reduzir a câmara a um volume fisiológico normal, estimado por 

alguns autores a <30 ml/m2 embora este valor seja uma adaptação da medicina humana. 

Para calculá-la é necessário apenas dividir o valor do volume sistólico final pelo valor da 

superfície corporal do paciente. Resultados acima de 40ml/m2 devem ser considerados 

compatíveis com disfunção sistólica (Tilley et al., 2008; Ware, 2007; Kienle & Thomas, 

2002). O cálculo do índice de volume sistólico final (IVSF) foi sugerido como uma forma 
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mais precisa para avaliar a contratibilidade miocárdica, na presença de regurgitação mitral 

(Kittleson, Eyster, Knowlen, Olivier & Anderson, 1984). 

 

4.5.4. Frequência cardíaca (FC) 

Todas as partes do coração possuem uma capacidade inerente de contracção rítmica 

independente do sistema nervoso. Este conceito foi demonstrado por William Harvey em 

1628, quando cortou o coração de um sapo em pequenos fragmentos que mantiveram o 

batimento cardíaco. William Harvey também observou que os fragmentos atriais se 

contraiam mais rapidamente que os ventriculares (King, 1999). Este aumento do ritmo 

cardíaco tem origem num pequeno foco de células da parede do átrio direito, junto à entrada 

da veia cava cranial, designado por nodo sinoatrial ou pacemaker (King, 1999; Kittleson & 

Kienle, 1998). A FC é determinada pela frequência com que a onda de despolarização 

atravessa o coração. Esta onda de despolarização inicia-se no nodo sino-atrial (Kittleson & 

Kienle, 1998), e continua pelos restantes componentes do sistema de condução cardíaco, 

nomeadamente, o nodo atrioventricular, o feixe atrioventricular e o plexo subendocardial 

(fibras de Purkinje) (King, 1999). 

A FC terá sempre um efeito profundo sobre algumas medições ecocardiográficas, tanto a 

bradicardia como a taquicardia (Hanton et al., 1998; Jacobs & Knight, 1985). O termo geral 

bradicardia descreve um ritmo cardíaco que é lento, sem identificar o seu local de origem. 

Inversamente, uma taquicardia é um ritmo cardíaco com uma frequência mais rápida que o 

normal. Bradicardia sinusal e taquicardia sinusal são ritmos que se originam no nodo sino-

atrial, mas têm uma frequência que é mais lenta ou mais rápida, respectivamente, do que o 

normal para a espécie. Algumas causas de bradicardia e taquicardia sinusal são 

apresentadas na Tabela 6 (Ware, 2007). 

 

Tabela 6. Causas de bradicardia e taquicardia sinusal (adaptado de Ware, 2007). 

Bradicardia sinusal Taquicardia sinusal 

Hipotermia 

Hipotiroidismo 

Fármacos 

Aumento da pressão intracraniana 

Lesões do tronco cerebral 

Doença metabólica grave 

Pressão ocular 

Hiperactividade do seio carotídeo 

Outras causas de elevado tónus vagal 

Doença do nodo sinusal 

Variação normal (cão atlético) 

Hipertermia/febre 

Hipertiroidismo 

Anemia/hipoxia 

Insuficiência cardíaca 

Choque 

Hipotensão 

Sepsis 

Anisedade/medo 

Excitação 

Exercício 

Dor 

Fármacos 

Toxémia 

Outras causas de elevado tónus simpatético 
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O nodo sinoatrial possui uma taxa intrínseca de disparo de aproximadamente 100 bpm, no 

entanto, a sua variação pode ser extremamente ampla. Cães de raça grande enquanto 

dormem, muitas vezes têm uma FC que é de 35 a 40 bpm, ou ainda mais lenta, enquanto 

um cão pequeno excitado pode ter uma FC normal até cerca de 180 bpm. Os gatos em 

situações de stress podem ter uma FC normal até 240 bpm, enquanto a FC de repouso 

pode ser mais lenta que 100 bpm. Considerando que uma FC de 170 bpm durante uma 

consulta é aceitável para um Caniche, esta FC é muito alta (taquicardia) para um Grand 

Danois, nas mesmas circunstâncias. Por conseguinte, a interpretação da FC depende não 

apenas do seu valor, como também da sua relação com o tipo de paciente e o ambiente 

(Kittleson & Kienle, 1998). Como referência, pode estabelecer-se o intervalo de valores 

normais de FC apresentados na Tabela 7, para cães e gatos. 

 

Tabela 7. Valores normais de FC para cães e gatos (adaptado de Kittleson & Kienle, 1998). 

 Cães Gatos 

FC 

60-140 bpm (raças gigantes) 

70-160 bpm (adultos) 

80-180 bpm (raças miniatura) 

> 220 bpm (cachorros) 

100 bpm (dormir) a 240 bpm (excitados) 

 

Os batimentos cardíacos têm origem miogénica, no entanto a frequência pode ser 

modificada por influência neurogénica. Pelo que, a frequência de despolarização do nodo 

sino-atrial pode ser modulada pelo sistema nervoso autónomo (SNA), mais especificamente, 

acelerada com noradrenalina (sistema nervoso simpático), e retardada com acetilcolina 

(sistema nervoso parassimpático) (King, 1999). A FC tem normalmente uma relação inversa 

com a pressão arterial sistémica, o que se deve ao reflexo mediado pelos baro-receptores 

do corpo aórtico (no arco aórtico) e do seio carotídeo (na artéria subclávia direita) (Kittleson 

& Kienle, 1998). Sendo assim, um aumento da pressão arterial estimula o nervo do seio 

carotídeo e o nervo aórtico, o que resulta num aumento da actividade cardíaca vagal e uma 

diminuição da actividade simpatética (King, 1999). 

Em situações de exercício, excitação ou stress os efeitos do sistema nervoso simpático 

predominam (King, 1999). Estas situações, que resultam num aumento da FC, devem-se a 

uma exigência de maior débito cardíaco, geralmente porque é necessária uma maior oferta 

de oxigénio aos vários tecidos e órgãos. Neste caso o consumo de oxigénio pelo miocárdio 

também aumenta. A quantidade de oxigénio presente no miocárdio é um importante 

determinante da performance cardíaca. A quantidade de oxigénio consumida pelo miocárdio 

por minuto é determinada pela frequência cardíaca, contratibilidade e pós-carga. Assim, 

qualquer alteração que afecte os referidos factores vai promover o aumento do consumo de 

oxigénio. A FC é aqui de primordial importância, já que a perfusão do miocárdio pelas 
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coronárias ocorre durante a diástole. Assim sendo, quanto maior a FC, mais tempo o 

coração permanece em sístole (consumindo mais oxigénio) em deterimento do tempo de 

diástole, o qual por ser mais curto possibilita uma menor entrega de oxigénio ao miocárdio. 

Assim, frequências cardíacas muito elevadas podem resultar num déficit de oxigenação com 

produção oxidativa de ATP (Adenosina trifosfato) insuficiente, podendo levar a zonas de 

isquémia que se tornam zonas de alterações electrofisiológicas predispondo para arritmias 

(Kittleson & Kienle, 1998). É importante referir também que quanto maior a FC maior o 

volume de sangue ejectado, no entanto, esta associação tem sérias limitações. O tempo em 

que o coração permanece em diástole pode ser tão curto que, apesar do aumento da 

velocidade de contracção ventricular, não há tempo suficiente para o sangue ser transferido 

na totalidade dos átrios para os ventrículos. Atingido este ponto, posteriores aumentos na 

FC causarão diminuição do volume de ejecção (King, 1999). 

A variação periódica da frequência de formação do impulso sinusal (e assim da FC) é 

designada por arritmia sinusal. Esta está relacionada com o tónus vagal e geralmente está 

associada com o ciclo respiratório (arritmia sinusal respiratória). Um aumento na FC ocorre 

com a inspiração e diminui com a expiração. A arritmia sinusal é, frequentemente, 

pronunciada em cães mas, geralmente, é subtil em gatos (Ware, 2007). 

A mensuração da frequência cardíaca (FC) fornece alguma informação sobre o ritmo 

cardíaco e, geralmente, deve ser determinada no exame físico do animal. Deve ser 

calculada uma FC média, no entanto, releva-se que quanto maior o tempo durante o qual a 

FC é contada, mais precisa será a sua determinação. A auscultação torácica é utilizada para 

avaliar a FC, ritmo, sons cardíacos e pulmonares, contudo, o ECG é o mais comummente 

utilizado para determinar o ritmo cardíaco (Kittleson & Kienle, 1998). Embora não 

substituindo integralmente a informação do ECG, a ecocardiografia também veicula dados 

de natureza funcional como expressos através da frequência, ritmicidade e contratibilidade 

cardíacas (Luís, 2000b). 

 

5. Principais alterações cardíacas acompanhadas durante o período de estágio no 

IVP, justificando a variação dos parâmetros utilizados na avaliação da função cardíaca 

 

5.1.Doenças Cardíacas Congénitas 

As malformações cardiovasculares (MCV) são definidas como anomalias morfológicas e 

funcionais do coração e grandes vasos que estão presentes ao nascimento, geralmente 

sendo detectadas nos primeiros tempos de vida mas podendo também ser diagnosticadas 

em períodos mais tardios (MacDonald, 2006). Estas malformações ocorrem devido a 

alterações em determinadas fases do desenvolvimento embrionário do coração, cujas 

consequências podem incluir defeitos anatómicos e/ou uma incapacidade funcional do 

coração em realizar as suas funções de manter pressões arteriais e venosas normais e 
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assegurar uma perfusão adequada de sangue oxigenado aos tecidos e órgãos (MacDonald, 

2006; Oyama, Sisson, Thomas & Bonagura, 2005).     

Estudos realizados na América do Norte indicam que a prevalência de doença cardíaca 

congénita em cães corresponde a 0,46 a 0,85% de todas as admissões hospitalares 

(Oyama et al., 2005) e a cerca de 17% dos casos de cardiologia (MacDonald, 2006). A 

persistência do canal arterial, a estenose aórtica e a estenose pulmonar têm ocupado os 

primeiros lugares das listas de prevalência dos defeitos cardiovasculares mais 

frequentemente identificados em cães (Oyama et al., 2005; Luís, 1998). Nesta dissertação 

serão abordadas estas três malformações cardiovasculares e ainda defeito do septo 

ventricular. Nos gatos, a prevalência das várias MCV difere muito da apresentada para a 

espécie canina (Luís, 1998) e não tendo sido acompanhadas durante o período de estágio 

no IVP não serão incluídas nesta dissertação. 

Estas malformações parecem ter uma base genética, apesar de nem sempre esclarecida, e 

apresentam assim predilecção rácica (Tabela 8) (Nelson & Couto, 2006; Oyama et al., 

2005). 

 

Tabela 8. Predisposição das raças caninas para as principais malformações cardíacas 

congénitas (adaptado de Ware, 2007; Nelson & Couto, 2006 e Oyama et al., 2005).  

Estenose Pulmonar    

Airedale  Terrier,  Basset  Hound,  Beagle,  Boxer,  Boykin  Spaniel,  Bulldog  Inglês,  

Chihuahua,  Chow Chow, Cocker  Spaniel,  Labrador  Retriever, Mastim, Samoiedo,  

Schnauzer Miniatura,  Scottish  Terrier,  Terra Nova, West Highland White Terrier 

Estenose Aórtica  

Boxer, Bull Terrier, Bulldog Inglês, Golden Retriever, Grand Danois, Pastor Alemão, Pointer 

Alemão de pêlo curto, Rottweiler, Samoiedo, Terra Nova, Bouvier de Flandres 

Persistência do Ductus Arteriosus  

Bichon Frise, Bichon Maltês, Caniche, Chihuahua, Cocker Spaniel, Collie, Keeshond, Kerry 

Blue Terrier, Labrador Retriever, Lulu da Pomerânia, Pastor Alemão, Pastor de Shetland, 

Springer Spaniel Inglês, Terra Nova, Welsh Corgi, Yorkshire Terrier  

Defeito do Septo Ventricular  

Bulldog Inglês, Keeshond, Springer Spaniel Inglês, West Highland White Terrier 

 

O diagnóstico das malformações cardíacas congénitas é assim importante não apenas sob 

uma perspectiva clínica, mas também para excluir os animais afectados dos esquemas de 

reprodução (MacDonald, 2006). Actualmente, a ecocardiografia é o principal método de 

diagnóstico das malformações cardíacas, tornando técnicas mais invasivas desnecessárias 

na maioria dos casos (Kienle & Thomas, 2002). 
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5.1.1. Doenças valvulares 

5.1.1.1. Estenose Aórtica 

A estenose aórtica congénita consiste numa obstrução ao fluxo de saída ventricular 

esquerdo devido a lesões subvalvulares, valvulares ou supravalvulares (Kienle & Thomas, 

2002; Kittleson & Kienle, 1998). Funcionalmente, a estenose aórtica pode ser classificada 

em fixa, quando o diâmetro do tracto de saída valvular é definido pelas características 

anatómicas da lesão e a gravidade da obstrução não se altera com os batimentos cardíacos 

nem ao longo da sístole, ou em dinâmica, quando o diâmetro do tracto de saída valvular e a 

gravidade da obstrução se alteram com mudanças no ritmo cardíaco, estado inotrópico ou 

ao longo da sístole (Kittleson & Kienle, 1998). Apenas as estenoses subvalvulares podem 

ser dinâmicas embora, nalguns casos, obstruções fixas e dinâmicas ocorram 

simultaneamente. A estenose subaórtica fixa, causada por um anel fibroso ou fibromuscular 

localizado imediatamente abaixo da valva aórtica, é a forma mais comum de obstrução de 

saída ventricular esquerda, ocorrendo em cerca de 95% dos casos (Kienle & Thomas, 2002; 

Kittleson & Kienle, 1998). 

Apesar da forma mais comum de estenose aórtica ser a isolada, esta malformação pode 

ocorrer associada a outros defeitos congénitos, como por exemplo estenose pulmonar, 

defeitos do septo ventricular e persistência do canal arterial (Oyama et al., 2005). 

Independentemente da natureza da obstrução, a principal consequência hemodinâmica da 

estenose aórtica é um aumento da resistência ao fluxo de saída ventricular esquerdo 

durante a sístole (Kienle & Thomas, 2002). A obstrução à ejecção ventricular origina um 

aumento na pressão sistólica com consequente aumento da velocidade do fluxo sanguíneo 

através da estenose e turbulência pós-estenótica (Bonagura, 2001), e estimula o 

desenvolvimento de uma hipertrofia concêntrica VE, proporcional à gravidade da estenose, 

de modo a manter o volume de ejecção dentro de valores aceitáveis (Kienle & Thomas, 

2002; Kittleson & Kienle, 1998). No entanto, devido à resistência aumentada, o pico de 

ejecção ventricular é atrasado, resultando num pulso arterial hipocinético e tardio (pulso 

parvus e tardus), apesar da pressão arterial média se manter geralmente normal (Oyama et 

al., 2005; Kittleson & Kienle, 1998). Se a obstrução for grave, a hipertrofia concêntrica pode 

diminuir a capacidade de distensão ventricular e assim comprometer o volume diastólico 

final, embora, de forma menos exuberante que aquela que se observa habitualmente nos 

casos de cardiomiopatia hipertrófica (Kittleson & Kienle, 1998). A presença de regurgitação 

aórtica ligeira é comum possivelmente devido ao espessamento dos folhetos valvulares, à 

diminuição da sua mobilidade e à dilatação pós-estenótica da aorta ascendente (Oyama et 

al., 2005; Kittleson & Kienle, 1998). 

O movimento sistólico anterior da valva mitral (MSAVM) detectado nalguns cães com 

obstrução dinâmica ao fluxo de saída ventricular esquerdo, associada a insuficiência da 

valva mitral pode agravar de forma dinâmica a obstrução causada por uma estenose fixa. 
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(Paige, Abbot & Pyle, 2007; Connolly & Boswood, 2003). Desta forma, ao contrário dos 

animais com obstrução fixa, que apresentam um pulso arterial periférico fraco e tardio, os 

animais com estenose predominantemente dinâmica têm geralmente um pulso arterial com 

um pico mais precoce (Kittleson & Kienle, 1998).  

Apesar dos sinais mais comuns de estenose aórtica incluírem síncopes relacionadas com 

excitação ou exercício e morte súbita, os mecanismos fisiopatológicos responsáveis por 

estes sinais mantêm-se especulativos (Meurs, Lehmkuhl & Bonagura, 2005; Kittleson & 

Kienle, 1998). Uma das explicações propostas baseia-se na existência de dilatação arterial e 

venosa periférica reflexa aguda com hipotensão, bradicardia e eventual fibrilhação 

ventricular ou assístolia. Pode haver relação com a estimulação de baro-receptores 

ventriculares devido ao aumento súbito na pressão sistólica VE e da contractilidade 

miocárdica mediados pelo sistema nervoso autónomo, em situações de exercício ou stress. 

Outra justificação para as síncopes consiste no aumento da FC por diminuição do volume no 

final da diástole devido a hipertrofia concêntrica VE (Oyama et al., 2005; Meurs et al., 2005; 

Kittleson & Kienle, 1998). Releva-se ainda que os cães com estenose subaórtica grave 

podem desenvolver insuficiência cardíaca congestiva (ICC) esquerda (Oyama et al., 2005; 

Meurs et al., 2005). Contudo, trata-se de uma situação incomum, pois os mecanismos de 

adaptação cardíaca permitem que o volume diastólico final se mantenha dentro de valores 

aceitáveis e seja insuficiente para originar sinais congestivos a nível pulmonar até graus 

avançados de doença (Kittleson & Kienle, 1998). 

Na grande maioria, os animais com estenose aórtica ligeira são assintomáticos ou 

apresentam sinais clínicos muito subtis (Oyama et al., 2005). A auscultação pode revelar a 

presença de um sopro holossistólico de ejecção, melhor audível na região da base esquerda 

do coração (MacDonald, 2006), com uma intensidade grosseiramente relacionada com a 

gravidade da obstrução (MacDonald, 2006; Kittleson & Kienle, 1998). Em animais com 

estenose moderada a grave pode ainda ser detectado choque pré-cordial esquerdo 

proeminente devido à hipertrofia do ventrículo esquerdo (Oyama et al., 2005).  

Enquanto a estenose aórtica ligeira é, geralmente, bem tolerada, pelo contrário a estenose 

grave causa morbilidade e mortalidade significativas, relacionadas com o desenvolvimento 

de síncopes (induzidas pela excitação ou stress), arritmias ventriculares e disfunção 

ventricular esquerda (Bonagura, 2001). Muitas vezes a morte súbita é o primeiro sinal de 

doença cardíaca e é comum acontecer sem sinais premonitórios em cães entre 1 e 3 anos 

de idade (Oyama et al., 2005; Bonagura, 2001; Kittleson & Kienle, 1998). 

O exame ecocardiográfico bidimensional é utilizado para determinar a localização e 

anatomia da estenose, para identificar a presença de hipertrofia ventricular esquerda, 

dilatação pós-estenótica, movimento e espessura dos folhetos da valva aórtica e da mitral 

(Brown & Gaillot, 2008). O átrio esquerdo encontra-se normal ou apenas ligeiramente 

dilatado na maior parte dos cães com estenose aórtica e valva mitral funcional (Kittleson & 
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Kienle, 1998). O ventrículo esquerdo hipertrofiado pode apresentar pequenas áreas de 

hiperecogenicidade subendocardial, correspondentes a zonas de necrose isquémica, fibrose 

ou calcificação (Oyama et al., 2005; Bonagura, 2001). Esta fibrose miocárdica é mais 

frequente a nível da base do septo interventricular e nos músculos papilares e, se extensa, 

pode comprometer a função miocárdica (Boon, 2006). 

A ecocardiografia em modo M é útil na avaliação do grau de hipertrofia ventricular esquerda 

em animais com estenose aórtica, através da medição da espessura da parede ventricular 

livre e do septo interventricular durante a diástole (Kienle & Thomas, 2002). O modo M 

permite ainda determinar o grau e a duração do MSAVM, que estão geralmente associados 

à gravidade da obstrução. A função ventricular sistólica está geralmente preservada, com 

fracção de encurtamento sistólica normal ou ligeiramente aumentada. (Boon, 2006; Kienle & 

Thomas, 2002). Num estudo efectuado por Wingfield e Boon (1987) foram determinados 

alguns parâmetros de avaliação da função cardíaca em 28 cães, com idade entre 2 e 44 

meses, em que lhes foi diagnosticado estenose aórtica. Destes valores salienta-se o 

coeficiente AE/Ao de 1.13, EPSS de 2.58 ± 0.52 mm, FES de 44.66 ± 1.56% e FC de 124.36 

± 6.90bpm, verificando-se um aumento dos valores do coeficiente AE/Ao e da FES quando 

comparados com o normal (neste estudo, o valor considerado normal para o coeficiente 

AE/Ao é de 0.95 a 0.97). A ultrasonografia por doppler apresenta uma enorme utilidade na 

avaliação cardíaca de animais com estenose aórtica, pois permite identificar o fluxo 

sanguíneo turbulento, determinar a localização e extensão da lesão obstrutiva, classificar a 

gravidade da estenose em função da velocidade máxima e do gradiente de pressão e 

identificar outros factores concomitantes como insuficiências valvulares e comunicações 

intracardíacas (Boon, 2006). 

 

5.1.1.2. Estenose Pulmonar 

A estenose pulmonar consiste numa obstrução ao fluxo de saída ventricular direito em 

direcção ao tronco pulmonar causada por malformações subvalvulares, valvulares ou 

supravalvulares (Kittleson & Kienle, 1998). A forma mais comum de estenose pulmonar 

envolve malformações primárias localizadas no próprio aparelho valvular (displasia), porém, 

ocasionalmente pode verificar-se a presença simultânea das formas valvular e subvalvular 

(Oyama et al., 2005; Kienle & Thomas, 2002). Uma forma extremamente rara de estenose 

subvalvular é designada por ventrículo direito duplo ou de dupla câmara, causada por um 

feixe fibromuscular que separa a zona de entrada de fluxo da zona de saída ventricular 

(Brown & Gaillot, 2008). Na maior parte dos casos, a estenose pulmonar ocorre como uma 

lesão isolada, no entanto pode estar associada a outras anomalias, como estenose aórtica, 

defeitos do septo interventricular, persistência do canal arterial, entre outros (Oyama et al., 

2005). A associação mais frequente, com a displasia tricúspide, é também a que apresenta 

repercussões mais graves, podendo contribuir para o desenvolvimento de sinais de 
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insuficiência cardíaca (IC) direita (MacDonald, 2006). É ainda de relembrar que a estenose 

pulmonar faz parte de algumas anomalias cardíacas congénitas complexas ou múltiplas, 

como a tetralogia de Fallot (dextraposição da aorta, estenose pulmonar, defeito do septo 

interventricular e hipertrofia ventricular direita) (Oyama et al., 2005). 

Independentemente da natureza da obstrução, a principal consequência hemodinâmica de 

uma obstrução ao fluxo de saída ventricular direito é um aumento da resistência à ejecção 

por aumento da pós-carga (Kittleson & Kienle, 1998). Como primeira resposta cardíaca a 

esta sobrecarga de pressão intraventricular, o músculo cardíaco desencadeia um processo 

de hipertrofia concêntrica em deterimento de uma diminuição do diâmetro da câmara, de 

modo a aumentar a contractilidade (Boon, 2006; Oyama et al., 2005). A hipertrofia 

ventricular direita normaliza a função sistólica e geralmente permite que o volume de 

ejecção se mantenha dentro de parâmetros fisiológicos (Kittleson & Kienle, 1998). Contudo, 

se o volume de ejecção estiver significativamente reduzido causando um aumento de 

pressão no ventrículo direito pode induzir a estimulação de mecano-receptores e assim 

desencadear bradicardia reflexa e vasodilatação que podem estar na origem de hipotensão 

arterial sistémica manifestando-se clinicamente por sinais de baixo débito como intolerância 

ao exercício, síncopes e insuficiência miocárdica (Oyama et al., 2005). De qualquer forma, 

existe sempre uma diferença entre a pressão elevada no ventrículo direito e a pressão 

normal ou baixa no tronco pulmonar, o que estabelece um gradiente de pressão através da 

obstrução. Este gradiente é directamente dependente do diâmetro da zona estenosada e da 

velocidade de fluxo de sangue através da obstrução, os quais determinam a gravidade da 

lesão (Kittleson & Kienle, 1998; Oyama et al., 2005).  

Visto que a hipertrofia concêntrica do ventrículo direito prejudica a sua função diastólica, 

esta hipertrofia pode resultar numa pressão atrial direita elevada. Além disso, a presença de 

insuficiência tricúspide pode contribuir para aumentos ainda maiores na pressão atrial, 

desenvolvendo-se sinais de ICC direita como distensão jugular, ascite e derrame pleural 

(Oyama et al., 2005). 

Salienta-se ainda que uma das consequências hemodinâmicas mais frequentes em animais 

com estenose pulmonar valvular consiste na formação de uma dilatação pós-estenótica do 

tronco pulmonar (Boon, 2006; Oyama et al., 2005).  

Muitos animais com doença cardíaca congénita, incluindo a estenose pulmonar, são 

assintomáticos no primeiro ano de vida (Oyama et al., 2005), durante o qual esta afecção é, 

geralmente diagnosticada com base na auscultação de um sopro holossistólico de ejecção, 

melhor audível na região da base esquerda do coração (MacDonald, 2006). Este sopro é 

classicamente descrito como em crescendo-decrescendo (Kittleson & Kienle, 1998). Na 

presença de regurgitação tricúspide concomitante pode também ser detectado um sopro 

sistólico na região apical direita (MacDonald, 2006). Os achados do exame físico 

cardiovascular de animais com estenose moderada a grave incluem ainda choque pré-
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cordial direito proeminente, frémito na região da base esquerda do coração e pulso arterial 

periférico normal ou ligeiramente diminuído de intensidade (Nelson & Couto, 2006). 

O exame ecocardiográfico bidimensional é utilizado para identificar a localização e anatomia 

da estenose, para determinar o grau de hipertrofia ventricular direita e ainda outros factores 

que poderão complicar o quadro, como dilatação do átrio direito, músculos papilares 

proeminentes, hiperecogenicidade do miocárdio (fibrose) e ventrículo esquerdo ovóide em 

corte transversal (movimento paradoxal do septo) (Brown & Gaillot, 2008). A ecocardiografia 

em modo M fornece informação limitada, uma vez que o acesso ecocardiográfico e a 

morfologia própria do ventrículo direito tornam difícil a sua visualização, e por esse motivo, 

os valores normais para a espessura da parede ventricular direita são dificilmente 

quantificáveis e não estão padronizados em canídeos. Apesar disso e embora 

subjectivamente, o aumento da espessura da parede ventricular direita pode estar bem 

evidente em casos de obstrução moderada a grave. Além disso, o modo M é importante 

para avaliar a performance cardíaca e é particularmente útil para identificar as 

características do movimento septal (Kienle & Thomas, 2002). Num estudo realizado por 

Wingfield e Boon (1987) foram determinados alguns parâmetros de avaliação da função 

cardíaca em 10 cães, com idade entre 1 e 37 meses, em que lhes foi diagnosticado 

estenose pulmonar. Destes valores salienta-se o coeficiente AE/Ao de 1.00, EPSS de 2.75 ± 

0.74 mm, FES de 50.68 ± 3.59% e FC de 129.50 ± 10.79bpm, verificando-se que apenas o 

valor da FES está ligeiramente aumentado. A ultrasonografia por doppler tem uma utilidade 

preciosa na avaliação de muitos dos casos, principalmente pelo contributo no diagnóstico de 

casos de estenose ligeira em que achados da ecocardiografia em modo B e em modo M são 

equívocos, sendo também utilizada para determinar a velocidade do fluxo e o gradiente de 

pressão através da obstrução e assim o seu prognóstico (Kienle & Thomas, 2002). 

 

5.1.2. Intercomunicações anómalas 

5.1.2.1. Persistência do canal arterial (PCA) 

O canal arterial ou ductus arteriosus é uma comunicação vascular que se estende desde a 

bifurcação da artéria pulmonar até à face ventral da aorta descendente, um pouco acima da 

origem da artéria subclávia esquerda (Oyama et al., 2005; Kittleson & Kienle, 1998). O seu 

diâmetro é similar ao das artérias aorta e pulmonar o que, consequentemente, cria muito 

pouca resistência ao fluxo sanguíneo (Kittleson & Kienle, 1998). Está presente durante a 

vida fetal para contrariar a orientação do fluxo de sangue proveniente do VD no sentido do 

pulmão que apresenta elevada resistência vascular pulmonar por estar colapsado. Apenas 

cerca de 5 a 8% do sangue que entra na artéria pulmonar flui através dos pulmões, 

passando o restante através do canal arterial para a circulação sistémica (MacDonald, 2006; 

Kittleson & Kienle, 1998). Durante o desenvolvimento embrionário, a concentração de 

prostaglandina circulante é elevada o que ajuda a manter o ducto patente (Kittleson & 
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Kienle, 1998). Ao nascimento ocorre expansão pulmonar, a resistência da vasculatura 

pulmonar decai para 20% do valor da resistência vascular sistémica e o fluxo sanguíneo 

inverte-se (MacDonald, 2006; Kittleson & Kienle, 1998). O sangue arterial oxigenado inibe a 

libertação de prostaglandina e desencadeia através da orientação circunferencial das 

células musculares lisas no canal arterial, a constrição deste (MacDonald, 2006; Oyama et 

al., 2005). O encerramento fisiológico do canal arterial é, efectivamente, determinado pela 

constrição e aparentemente mediado por prostaglandinas (Kittleson & Kienle, 1998). A falha 

deste encerramento determina a persistência do canal arterial (PCA) e a extensão e 

distribuição da hipoplasia muscular do ducto permitem a identificação de 6 tipos/graus de 

anomalias com gravidade crescente (Kienle & Thomas, 2002; Kittleson & Kienle, 1998), que 

se caracterizam pela redução assimétrica de tecido muscular e aumento de tecido elástico 

(Buchanan & Patterson, 2003). Os graus 1 e 2 são caracterizados pela presença de uma 

dilatação na zona da aorta designada por aneurisma ductal. As lesões dos graus 3, 4 e 5 

resultam da deposição progressivamente maior de fibras elásticas no canal arterial, com 

ausência de tecido muscular junto à aorta e um encerramento parcial junto à artéria 

pulmonar, que leva a um desvio de sangue da circulação sistémica para a circulação 

pulmonar (shunt esquerda-direita) (Buchanan & Patterson, 2003; Kittleson & Kienle, 1998). 

O grau 6 caracteriza-se por uma ausência virtual de constrição do ducto, o qual permanece 

do mesmo tamanho causando um shunt esquerda-direita que, posteriormente, se pode 

inverter para direita-esquerda (MacDonald, 2006; Kittleson & Kienle, 1998). 

Esta intercomunicação anómala ocorre tanto em sístole como em diástole. Devido à 

presença de uma constrição do canal arterial junto da artéria pulmonar cria-se uma 

resistência ao fluxo de sangue, que permite a existência de um gradiente de pressão entre 

as artérias aorta e pulmonar (Oyama et al., 2005; Kittleson & Kienle, 1998). No entanto, o 

volume sanguíneo do shunt depende também do diâmetro do orifício e das resistências 

relativas entre a circulação sistémica e pulmonar. A sobrecarga de volume recirculante 

resulta no aumento das estruturas envolvidas, nomeadamente, a vasculatura pulmonar, o 

átrio e o ventrículo esquerdo e a aorta proximal (MacDonald, 2006; Oyama et al., 2005; 

Kittleson & Kienle, 1998). Se o canal arterial tiver bastante músculo liso (grau 3), a 

resistência ao fluxo é elevada, resultando num pequeno shunt. Neste caso, o ventrículo 

esquerdo adapta-se através de hipertrofia excêntrica por sobrecarga de volume, resultando 

numa consequência hemodinâmica ligeira. Se o canal arterial sofrer uma constrição 

moderada (grau 4) junto à artéria pulmonar, o VE recebe e bombeia um maior volume de 

sangue. Nesta situação, a consequência hemodinâmica pode não ser evidente de imediato, 

no entanto a sobrecarga de volume crónica pode levar a insuficiência miocárdica, ao fim de 

alguns anos (Kittleson & Kienle, 1998). No grau 5, verifica-se um shunt significativo que 

oprime a capacidade do VE responder à sobrecarga de volume com hipertrofia, o que 

resulta num aumento de pressão no final da diástole e, consequentemente, em edema 
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pulmonar (ICC esquerda) (MacDonald, 2006; Kittleson & Kienle, 1998). No grau 6, o ducto 

arterial tem um diâmetro equivalente ao dos grandes vasos, logo a resistência entre as 

artérias aorta e pulmonar é mínima ou até nula e o sangue, inicialmente, flui no sentido da 

artéria pulmonar, porque a resistência vascular sistémica é superior (Kittleson & Kienle, 

1998). O excesso de fluxo pulmonar induz alterações nos vasos pulmonares aumentando a 

sua resistência, o que leva a uma hipertensão pulmonar grave e os animais desenvolvem o 

síndrome de Eisenmenger (Ware, 2007; MacDonald, 2006). Deste modo, a resistência 

vascular pulmonar excede a resistência vascular sistémica o que causa a inversão do shunt 

(MacDonald, 2006; Kittleson & Kienle, 1998). Clinicamente podem desenvolver-se sinais de 

ICC direita como distensão jugular, ascite e derrame pleural (Oyama et al., 2005). Quando 

uma grande quantidade de sangue da circulação venosa é desviada para a aorta o shunt é 

clinicamente significativo, manifestando-se por cianose diferencial, intolerância ao exercício 

e síncope (Kittleson & Kienle, 1998). Observando o animal após exercício físico pode ser 

identificada cianose diferencial (afectando as mucosas da metade posterior do corpo), que 

resulta da localização do canal arterial após os ramos proximais da aorta descendente 

(Oyama et al., 2005). O shunt direita-esquerda resulta numa diminuição da oxigenação renal 

com subsequente aumento da libertação de eritropoietina que leva a um aumento da 

eritropoiese que, geralmente, culmina em policitémia, de modo a compensar a diminuição de 

oxigenação dos tecidos (Oyama et al., 2005; Kittleson & Kienle, 1998). Na PCA de grau 6, a 

sobrecarga de volume pode ser grave de tal forma que leva a IC esquerda hiperaguda, 

edema pulmonar e morte (Kittleson & Kienle, 1998). 

Muitos dos animais com PCA com shunt esquerda-direita são assintomáticos na primeira 

consulta, no entanto, apresentam IC esquerda que, se não tratada, pode ser a causa de 

morte de mais de 65% dos animais no primeiro ano de vida (Oyama et al., 2005; Kittleson & 

Kienle, 1998). A auscultação de cães com PCA, com shunt esquerda-direita, revela um 

sopro patognomónico contínuo durante a sístole e a diástole, com sonoridade típica (som 

baixo e ruidoso machinery like), melhor audível na região da base esquerda do coração 

(MacDonald, 2006; Luís, 1998). O pulso arterial periférico é hipercinético devido ao aumento 

moderado na pressão sistólica na aorta e à marcada redução da pressão diastólica 

(MacDonal, 2006; Oyama et al., 2005). Quando o shunt é muito significativo, a presença de 

edema pulmonar moderado a grave pode causar taquipneia, dispneia e tosse (Kittleson & 

Kienle, 1998), com consequente auscultação de sons pulmonares (MacDonald, 2006). O 

shunt direita-esquerda geralmente é identificado pela auscultação um aumento ou 

desdobramento do segundo som cardíaco (split), com ausência de sopro contínuo (Kittleson 

& Kienle, 1998).  

O exame ecocardiográfico fornece evidências directas e indirectas da presença e gravidade 

da PCA (Kienle & Thomas, 2002; Kittleson & Kienle, 1998). O modo bidimensional é 

utilizado na identificação da anatomia do canal arterial que é, tipicamente, largo junto à 
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artéria aorta e estreito junto à artéria pulmonar resultando em forma de “funil” (Kienle & 

Thomas, 2002). Porém a sua visualização pode ser prejudicada pela interferência do ar nos 

pulmões (Wingfield & Boon, 1987). É útil também para identificar a presença de dilatação 

atrial e ventricular esquerda, hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo e outras lesões 

concomitantes (MacDonald, 2006; Kienle & Thomas, 2002). O ecocardiograma em modo M 

evidencia muitos dos efeitos secundários associados à PCA. A gravidade do shunt, 

proporcional ao grau de hipertrofia excêntrica, é determinada pelo aumento da dimensão ou 

do volume do VE no final da diástole com o septo interventricular normal e a parede livre do 

VE espessada. Além disso, o modo M é útil para identificar um movimento septal paradoxal 

compatível com o diagnóstico (Kienle & Thomas, 2002). A FES é elevada nos casos de 

sobrecarga de volume em que a função ventricular sistólica está preservada, o que é uma 

excepção na PCA (Boon, 2006). Curiosamente, cães com grande sobrecarga de volume no 

VE, no qual um aumento da FES seria de esperar como resposta de adaptação 

compensatória, geralmente têm uma FES normal ou moderadamente diminuída, indicando 

insuficiência miocárdica ligeira a moderada, devido ao facto de uma parte do volume 

sanguíneo ejectado pelo VE ter uma fuga através canal arterial. Aquando da determinação 

da FES em 14 cães com PCA, verificou-se em 6 (43%) um valor de FES dentro do intervalo 

normal, 5 (36%) apresentaram um valor inferior a 30%, e apenas 3 (21%) revelaram uma 

FES superior a 50% (Kienle & Thomas, 2002). Em cães com shunt esquerda-direita grave, o 

ecocardiograma em modo B pode evidenciar uma aparência semelhante à da 

cardiomiopatia dilatada e o diâmetro VE no final da diástole e no final da sístole pode estar 

marcadamente aumentado sendo determinado, em modo M, uma FES inferior a 20%, 

indicando uma insuficiência miocárdica grave secundária (Kienle & Thomas, 2002; Kittleson 

& Kienle, 1998). Noutros dados publicados, em 48 cães com PCA com shunt esquerda-

direita, com idade entre 1 e 36 meses, foi determinada uma FES média de 37.29 ± 0.92%; e 

em 3 cães com PCA com shunt direita-esquerda, com idade entre 2 e 13 meses, foi 

determinada uma FES média de 33.72 ± 9.33% (Wingfield & Boon, 1987). Relativamente ao 

valor EPSS, este pode estar aumentado indicando a presença de insuficiência miocárdica 

(MacDonald, 2006; Kienle & Thomas, 2002), sendo que em animais com shunt esquerda-

direita foi calculada uma EPSS média de 5.34 ± 0.77mm enquanto em animais com shunt 

direita-esquerda se verificou um aumento significativo para 10.00 ± 3.4mm (Wingfield & 

Boon, 1987). É ainda importante notar que o átrio esquerdo geralmente está dilatado, o que 

pode ser confirmado pelo aumento do valor do coeficiente AE/Ao, no entanto, num estudo 

efectuado por Wingfield e Boon (1987) apenas foi verificado um ligeiro aumento deste valor 

em relação ao considerado normal (0.95 a 0.97), tendo sido de 1.01 e 1.13 em cães com 

PCA com shunt esquerda-direita e com shunt direita-esquerda respectivamente. No mesmo 

estudo, a FC também foi determinada apresentando um aumento significativo, 

principalmente em animais com shunt esquerda-direita em que o seu valor médio foi de 
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162.88 ± 5.26bpm. Constata-se que um animal com PCA raramente terá um exame 

ecocardiográfico em modo M normal (Kienle & Thomas, 2002). A ultrasonografia por doppler 

apresenta utilidade na avaliação cardíaca de animais com PCA, pois permite confirmar a 

presença do canal arterial, identificar o fluxo sanguíneo turbulento no tronco pulmonar, 

calcular a velocidade de fluxo aórtica e pulmonar e assim determinar a velocidade relativa 

sistémica e pulmonar e determinar o gradiente de pressão (com significado inferior em 

relação a outras MCV) (Boon, 2006; MacDonald, 2006). O diagnóstico pode ser confirmado 

com ecocardiografia de contraste que permite identificar os vasos e câmaras cardíacas que 

recebem sangue não oxigenado (Brown & Gaillot, 2008). 

 

5.1.2.2. Defeito do Septo Ventricular (DSV) 

O defeito do septo ventricular (DSV) é uma comunicação anormal no septo interventricular 

que permite a comunicação entre os dois ventrículos (Kienle & Thomas, 2002). Apesar da 

forma mais comum do DSV ser a isolada, esta malformação pode ocorrer como parte de 

anomalias cardíacas congénitas complexas como a tetralogia de Fallot (Kienle & Thomas, 

2002; Wingfield & Boon, 1987). O septo interventricular é composto por várias zonas 

(entrada, saída ou infundibular, trabecular e membranosa) e o defeito é definido pela zona 

que está afectada. Os defeitos mais frequentes são classificados como perimembranosos 

trabeculares, o que indica que envolvem a área membranosa do septo e algum tecido 

muscular circundante, e localizam-se abaixo da valva aórtica, no lado esquerdo, e 

adjacentes ao folheto septal da valva tricúspide, no lado direito (Kittleson & Kienle, 1998). 

Foi também diagnosticado por ecocardiografia, em cães e gatos, um aneurisma do septo 

ventricular apresentando-se como uma fina membrana que se projecta no VD a partir das 

margens do DSV. Em todos os animais, o aneurisma foi um achado do exame 

ecocardiográfico e não pareceu causar directamente qualquer disfunção cardíaca (Thomas, 

2005). 

Num DSV não complicado, o fluxo de sangue passa do VE para o VD (shunt esquerda-

direita) e o volume sanguíneo do shunt, em cada fase do ciclo cardíaco, pode ser exíguo ou 

substancial, dependendo da dimensão do orifício e da impedância relativa ao fluxo entre a 

circulação sistémica e pulmonar (MacDonald, 2006; Oyama et al., 2005; Kittleson & Kienle, 

1998). Com um pequeno DSV existe um gradiente de pressão sistólica elevado entre os 

ventrículos, embora a magnitude do shunt seja limitada pelo defeito em si (Kienle & Thomas, 

2002). Pelo contrario, quando o DSV tem uma área similar ou maior que a aorta existe muito 

pouca ou quase nenhuma resistência ao fluxo sistólico, pelo que este é unicamente 

determinado pela resistência sistémica e pulmonar. Consequentemente, verifica-se 

hipertensão pulmonar devido ao aumento do fluxo pulmonar per se, que causa aumento da 

resistência vascular pulmonar (Kittleson & Kienle, 1998). 
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Nos defeitos mais frequentemente diagnosticados, de tamanho pequeno a médio, o VD é 

“poupado” à sobrecarga de volume uma vez que a maioria dos shunts esquerda-direita 

ocorrem durante a sístole e o sangue é rapidamente ejectado directamente para a artéria 

pulmonar (MacDonald, 2006; Kienle & Thomas, 2002). Nos defeitos com localização na 

região muscular do septo interventricular verifica-se uma dilatação do ventrículo e do átrio 

direitos, proporcional à dimensão do defeito (Oyama et al., 2005). Contudo, a principal 

consequência hemodinâmica de uma comunicação interventricular esquerda-direita é a 

sobrecarga de pressão no VD, perante a qual o músculo cardíaco desencadeia um processo 

de hipertrofia. Os defeitos interventriculares de tamanho médio a grande causam também 

uma significante sobrecarga de volume esquerda, secundária ao fluxo que passa através do 

shunt, entra na circulação pulmonar e retorna à parte esquerda do coração (recirculação). O 

mecanismo de adaptação cardíaca a esta quantidade extra de sangue que tem de ser 

ejectada consiste na hipertrofia VE por sobrecarga de volume (Kittleson & Kienle, 1998). No 

entanto, se estes mecanismos de adaptação cardíaca não resolverem a sobrecarga de 

volume verifica-se dilatação dos ventrículos, a qual permite obter uma noção da gravidade 

do shunt (Boon, 2006). O aumento de pressão diastólica no VE pode causar uma resistência 

do fluxo sanguíneo nos capilares pulmonares e culminar em edema pulmonar, 

independentemente do fluxo através da artéria pulmonar estar aumentado (Kittleson & 

Kienle, 1998). Além disso, o facto de o DSV ter localização subaórtica pode levar a um 

funcionamento débil das válvulas com consequente regurgitação aórtica, a qual pode ser 

grave o suficiente de modo a contribuir para a sobrecarga de volume no VE (MacDonald, 

2006; Kittleson & Kienle, 1998). 

Relativamente ao exame físico, pacientes com um pequeno DSV frequentemente têm um 

sopro sistólico de alta intensidade, sem outras evidências clínicas de doença cardíaca 

(MacDonald, 2006; Kittleson & Kienle, 1998). Ocasionalmente, pode verificar-se o 

encerramento espontâneo do DSV, no primeiro ano de vida, o que está ainda pouco 

documentado em animais (Rausch & Keene, 2003; Breznock, 1973). Pacientes com DSV de 

tamanho médio têm um sopro holosistólico de alta intensidade, melhor audível na região da 

base cardíaca direita (MacDonald, 2006), e podem ser assintomáticos ou apresentar 

intolerância ao exercício e sinais de IC esquerda ligeira a moderada, nos primeiros anos de 

vida (Ware, 2007). Mais tarde podem desenvolver IC direita. Muitos dos pacientes com DSV 

de grande dimensão morrem nas primeiras semanas, no entanto, os que sobrevivem podem 

apresentar sinais de IC esquerda (Kittleson & Kienle, 1998). Nestes animais ausculta-se um 

sopro de menor intensidade que nos que apresentam um shunt esquerda-direita mais 

pequeno, porque a velocidade do sangue atarvés do shunt e o gradiente de pressão são 

menores (MacDonald, 2006; Kittleson & Kienle, 1998). Os shunts de maior volume podem 

levar ao desenvolvimento de hipertrofia do infundíbulo secundária ao aumento de pressão 

ventricular, causando um aperto da valva pulmonar, que pode ser detectado através da 
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audição de um sopro de ejecção sistólica audível na região da base esquerda do coração. 

Se estiver associada regurgitação aórtica pode ser auscultado um sopro diastólico também 

na base esquerda (Ware, 2007). É ainda importante referir que os pacientes que sobrevivem 

a um DSV grande podem apresentar o complexo de Eisenmenger que consiste na 

combinação do DSV com doença vascular pulmonar causando um shunt direita-esquerda e 

cianose (MacDonald, 2006; Oyama et al., 2005; Kittleson & Kienle, 1998). Nestes casos, a 

área do DSV é maior que a da aorta logo não é apresentada qualquer resistência ao fluxo 

sanguíneo, o qual depende apenas da resistência relativa da circulação sistémica e 

pulmonar. A circulação sistémica cria maior resistência ao fluxo sanguíneo uma vez que, em 

situações normais, a resistência vascular pulmonar diminui ao nascimento (Kittleson & 

Kienle, 1998). Acontece que, nos animais que desenvolvem o complexo de Eisenmenger, a 

resistência vascular pulmonar não diminui ao nascimento e estes animais desenvolvem 

doença vascular pulmonar com inversão do shunt, que resulta em hipoxemia arterial, 

cianose e policitémia secundária (MacDonald, 2006; Kittleson & Kienle, 1998). Contudo, a 

maioria dos defeitos diagnosticados são pequenos e não resultam neste tipo de alteração 

hemodinâmica (Kittleson & Kienle, 1998). 

A maioria dos DSV pode ser directamente identificada através do exame ecocardiográfico 

em modo B. Pequenos defeitos podem ser difíceis de reconhecer claramente, mesmo 

quando a qualidade da imagem é boa (Kienle & Thomas, 2002), por este motivo requerem a 

aplicação de doppler para confirmar a sua presença (Boon, 2006). As características típicas 

de sobrecarga de volume do VE, o movimento sistólico hiperdinâmico do VE e a dilatação 

atrial podem ser apreciadas durante o exame bidimensional. O prolapso do folheto direito ou 

não coronário da valva aórtica, também pode ser observado nalguns pacientes com DSV e 

regurgitação aórtica (Kienle & Thomas, 2002). 

A visualização do defeito septal com ecocardiografia em modo M é possível e consiste na 

observação de uma descontinuidade entre o septo interventricular e a parede anterior da 

aorta. Porém, devido à sua natureza unidimensional, o modo M não é totalmente fiável e 

tem uma alta taxa de falsos-negativos, especialmente para pequenos defeitos (Wingfield & 

Boon, 1987). Sendo assim, o ecocardiograma em modo M permite o reconhecimento dos 

efeitos secundários do DSV, nomeadamente, ligeira a moderada sobrecarga de volume no 

VE, dilatação do átrio esquerdo, e função ventricular sistólica hiperdinâmica, dependendo do 

grau do shunt esquerda-direita (Kienle & Thomas, 2002). Pode ainda ser evidente um 

aumento do diâmetro VE no final da sístole e uma FES diminuída traduzindo insuficiência 

miocárdica (Kittleson & Kienle, 1998). Contudo, em cães com um pequeno DSV, o exame 

em modo M pode ser totalmente normal (Kienle & Thomas, 2002). Num estudo realizado por 

Wingfield e Boon (1987) foram determinados alguns parâmetros de avaliação da função 

cardíaca em 14 cães, com idade entre 2 e 12 meses, em que lhes foi diagnosticado DSV. 

Destes valores salienta-se o coeficiente AE/Ao de 1.06, EPSS de 1.31 ± 0.32 mm, FES de 
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38.88 ± 1.06% e FC de 142.57 ± 7.12bpm, verificando-se que, em média, apenas o valor do 

coeficiente AE/Ao está ligeiramente aumentado em relação ao valor normal considerado 

neste estudo (0.95 a 0.97). Quando a insuficiência aórtica complica um DSV, pode ser 

observado um movimento vibratório diastólico do folheto anterior da valva mitral e o valor da 

EPSS pode estar aumentado (5.33 ± 1.91mm) sugerindo diminuição do fluxo de saída VE ou 

abertura incompleta da valva durante a diástole. Neste caso, a aorta é bastante larga e o 

átrio esquerdo tem diâmetro normal o que se traduz num coeficiente AE/Ao diminuído (0.79) 

(Wingfield & Boon, 1987). A ultrasonografia por doppler é a técnica mais fiável na detecção 

dos shunts consequentes de DSV e permite estimar a gravidade do mesmo. Deste modo, o 

efeito doppler é aplicado para confirmar a presença e identificar a localização do defeito, 

evidenciar a direcção e calcular a velocidade do fluxo sanguíneo através do shunt e 

determinar a diferença de pressão sistólica entre os ventrículos. Tem utilidade também no 

reconhecimento de complicações como a insuficiência aórtica que é identificada pela 

presença de regurgitação (Boon, 2006; MacDonald, 2006; Kienle & Thomas, 2002). 

 

5.2. Doenças Cardíacas Adquiridas 

5.2.1. Insuficiência Crónica da Valva Mitral (ICVM) 

A insuficiência crónica da valva mitral (ICVM) é geralmente causada por degenerescência 

mixomatosa progressiva dos folhetos valvulares (Häggström, Kvart, & Pedersen, 2005). Na 

literatura veterinária podem encontrar-se várias denominações para esta doença, 

nomeadamente, endocardiose, doença degenerativa crónica valvular, doença ou fibrose 

valvular crónica e regurgitação ou insuficiência mitral adquirida (Kienle & Thomas, 2002; 

Kittleson & Kienle, 1998). 

A ICVM é a doença cardíaca adquirida mais frequentemente encontrada em cães adultos 

(Abbott, 2001; Kittleson & Kienle, 1998) e corresponde a cerca de 75 a 80% das doenças 

cardíacas caninas (Häggström et al., 2005; Kittleson & Kienle, 1998). A prevalência da ICVM 

em gatos sem doença miocárdica primária é desconhecida mas estima-se que seja muito 

baixa (Häggström et al., 2005). 

A ICVM encontra-se intimamente relacionada com a raça, sexo e idade dos animais 

(Kittleson & Kienle, 1998). As raças mais afectadas são as de tamanho pequeno a médio 

sendo muito rara a descrição desta doença em raças de grande porte. Raças como o 

Papillon, Caniche, Chihuahua, Teckel, Cavalier King Charles Spaniels (Häggström et al., 

2005; Kittleson & Kienle, 1998) e ainda Schnauzer Miniatura, Fox Terrier, Cocker Spaniel e 

Boston Terrier (Kittleson & Kienle, 1998) são algumas das consideradas predispostas ao 

desenvolvimento da ICVM. De um modo geral parece ser aceite que os machos apresentam 

maior risco de desenvolver ICVM de elevada gravidade em relação às fêmeas (Kittleson & 

Kienle, 1998). A prevalência da ICVM aumenta com o aumento da idade dos canídeos, 

sendo muito baixa em animais jovens (Häggström et al., 2005; Abbott, 2001). 
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A etiologia da ICVM permanece ainda por esclarecer, contudo dois estudos realizados em 

famílias de Cavalier King Charles Spaniels e Teckels vieram provar que factores genéticos 

desempenham um importante papel na ocorrência desta doença. Segundo estes estudos a 

doença apresenta um padrão poligénico de hereditariedade, encontrando-se múltiplos genes 

implicados na sua transmissão e sendo necessário atingir um limiar mínimo de expressão 

destes para que a doença se desenvolva (Häggström et al., 2005). 

A lesão degenerativa crónica valvar não afecta apenas a valva mitral e pode ser 

diagnosticada em qualquer uma das quatro valvas intracardíacas, sendo que cerca de 60% 

dos casos afectam apenas a valva mitral, 30% dos casos envolvem simultaneamente as 

valvas tricúspide e mitral e apenas 10% dos animais apresenta unicamente lesão da valva 

tricúspide isolada (Kienle & Thomas, 2002; Kittleson & Kienle, 1998). As valvas aórtica e 

pulmonar raramente estão afectadas por esta doença (Häggström et al., 2005). 

Para que ocorra o encerramento correcto da valva mitral é necessário que a sua estrutura 

anatómica e a sua função estejam intactas. A regurgitação mitral (RM) pode ocorrer devido 

a alterações dos folhetos valvulares, dilatação do annulus atrioventricular, ruptura de 

corda(s) tendínea(s) ou contracção inadequada dos músculos papilares (Häggström et al., 

2005; Kaplan, Fox, Garvey, Liu & Burk, 1987). As consequências hemodinâmicas desta 

doença dependem de vários factores, nomeadamente, da redução do volume de ejecção 

ventricular, do volume regurgitante, do tamanho e capacidade de acomodação do sangue 

regurgitante no AE e da vasculatura pulmonar, do desenvolvimento de taquiarritmias ou 

tromboembolismo e de ruptura da parede do AE (Häggström et al., 2005). A RM primária e 

de menor gravidade não induz alterações evidentes dos índices de dimensão e função 

cardíaca. No entanto, à medida que a lesão valvar vai progredindo o volume de sangue 

regurgitante vai representando uma porção consideravelmente maior do volume de ejecção 

VE total. Porém, os mecanismos compensatórios renal, neurohormonal e vascular 

contribuem para a manutenção da fracção de ejecção (Häggström et al., 2005; Kittelson et 

al., 1984). O VE compensa a diminuição do volume sistólico através do aumento do volume 

diastólico final (pré-carga) e até um certo limite através do aumento da FC (Häggström et al., 

2005; Kittelson et al., 1984). No entanto, a FC permanece razoavelmente normal até que o 

grau de ICVM seja bastante avançado, após o que se passa a encontrar elevada 

(Häggström et al., 2005). A função sistólica miocárdica (contractilidade) encontra-se 

relativamente preservada, ou mesmo aumentada, visto que o sangue que regurgita para o 

átrio facilita o trabalho do VE, justificando a possibilidade de muitos pacientes tolerarem a 

ICVM grave durante alguns anos (Häggström et al., 2005; Abbott, 2001; Kittelson et al., 

1984). Contudo, devido à sobrecarga crónica de volume sistólico e ao facto da hipertrofia 

excêntrica que, embora inicialmente útil, pode determinar uma remodelação patológica 

(Häggström et al., 2005), verifica-se quase sempre uma excessiva contractilidade 

miocárdica (Kittleson & Kienle, 1998). O AE desempenha uma importante função ao permitir 
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a acomodação do sangue regurgitante do ventrículo, evitando o desenvolvimento de 

hipertensão pulmonar. Em casos de evolução lenta da doença, ocorre frequentemente 

dilatação acentuada do AE, a qual pode induzir tosse por compressão do brônquio principal 

esquerdo, que se encontra dorsalmente ao átrio. Estadios avançados da doença podem 

agravar-se devido a fenómenos relacionados com o aumento da pressão no AE que pode 

originar congestão venosa pulmonar e edema (Häggström et al., 2005; Abbott, 2001; 

Kittleson & Kienle, 1998). Portanto, a ICC em cães com ICVM é causada pela RM grave e 

pela subsequente sobrecarga de volume no átrio e ventrículo esquerdos (Boon, 2006; 

Kittelson et al., 1984). Porém, nalguns casos, pode existir também insuficiência do 

miocárdio, que se desenvolve secundariamente à lesão valvular, causada pelo aumento 

prolongado do consumo de oxigénio pelo miocárdio devido ao aumento do stress sistólico 

final da parede VE (pós-carga) e da FC (Kittelson et al., 1984). Em casos em que a RM 

aumenta de modo súbito, como acontece nos casos de ruptura de cordas tendíneas e 

concomitante prolapso da valva, o átrio não tem capacidade suficiente para se adaptar, não 

conseguindo contrariar o aumento excessivo da pressão no seu interior, surgindo a 

congestão e edema do pulmão (Serres, et al., 2007; Häggström et al., 2005; Kaplan et al., 

1987). Situações de tamponamento cardíaco por derrame pericárdico surgem quando se dá 

ruptura da parede do AE. Como consequência da hipertensão da artéria pulmonar e 

insuficiência secundária da valva tricúspide acaba por se desenvolver ICC direita e, devido 

às alterações histológicas do miocárdio podem surgir taquiarritmias (Häggström et al., 2005). 

Relativamente ao exame físico, pacientes com ICVM ligeira a moderada geralmente são 

assintomáticos, embora a auscultação revele um sopro sistólico melhor audível na região do 

apex esquerdo do coração, cuja intensidade está grosseiramente relacionada com a 

gravidade da doença. Os sinais clínicos mais comummente identificados são tosse, 

intolerância ao exercício e dispneia (Häggström et al., 2005; Abbott, 2001; Kittleson & 

Kienle, 1998). 

Em cães com insuficiência mitral crónica devido a degenerescência mixomatosa valvar, a 

informação mais útil obtida a partir do ecocardiograma bidimensional é a dimensão do AE, a 

qual corresponde geralmente à gravidade da doença. Os cães com edema pulmonar devido 

a ICVM quase sempre têm uma moderada a grave dilatação do AE (Kienle & Thomas, 2002; 

Kittleson & Kienle, 1998). Segundo alguns autores, cães com ICC geralmente apresentam 

um coeficiente AE/Ao maior ou igual a 2 (Häggström et al., 2005; Kittleson & Kienle, 1998). 

O exame em modo bidimensional é superior ao modo M na apreciação da dilatação do átrio 

e ventrículo esquerdos e permite um exame mais completo de toda a estrutura e movimento 

da valva mitral. As anomalias mais evidentes consistem no aspecto abaulado de um ou 

ambos os folhetos valvares durante a sístole em direcção ao AE (Häggström et al., 2005), 

irregularidades, espessamento ou formações nodulares na extremidade dos folhetos, as 

quais geralmente apresentam ecogenicidade normal ou um pouco diminuída (Kienle & 
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Thomas, 2002). O espessamento da extremidade das válvulas pode prejudicar a sua 

coaptação correcta e os folhetos podem prolapsar para o AE durante a sístole 

(principalmente o folheto septal ou anterior) devido ao alongamento ou à ruptura das cordas 

tendíneas (Serres, et al., 2007; Kienle & Thomas, 2002; Kittleson & Kienle, 1998). A ruptura 

atrial é outra complicação rara mas séria da RM grave em cães, resultando em morte súbita 

ou em sinais de tamponamento cardíaco. Neste caso, o exame em modo bidimensional 

permite identificar um relativamente pequeno derrame pericárdico hipoecogénico, com ou 

sem formação de coágulos sanguíneos (estruturas hiperecogénicas em forma de 

disco/lâmina correspondem a material organizado dentro do derrame), porém, a perfuração 

na parede atrial ou auricular é geralmente pequena e não identificável (Boon, 2006; Kienle & 

Thomas, 2002).  

O exame em modo M permite identificar as características de sobrecarga de volume do VE, 

incluindo o aumento de volume diastólico (dilatação), movimento septal hiperdinâmico e 

aumento da FES (Kienle & Thomas, 2002). A função sistólica do miocárdio (contractilidade) 

tende a estar preservada em cães com ICVM, porque o VE é capaz de ejectar uma parte do 

seu volume no AE no início da sístole, reduzindo o volume sistólico final e assim o stress 

sistólico final da parede VE (Kienle & Thomas, 2002; Kittelson et al., 1984). Cães de raça 

pequena com RM têm geralmente uma FES normal (RM ligeira) ou aumentada (> 50%, RM 

moderada a grave) (Boon, 2006; Häggström et al., 2005), devido à hipertrofia excêntrica do 

VE por sobrecarga de volume e ao aumento do diâmetro do VE no final da diástole 

(Kittleson & Kienle, 1998). Em situações de acentuada sobrecarga de volume VE com RM 

moderada a grave, em que é esperado um aumento da FES, um valor normal ou 

ligeiramente reduzido da FES sugere insuficiência miocárdica com diminuição da 

contractilidade (Häggström et al., 2005; Abbott, 2001; Kienle & Thomas, 2002). Outras 

evidências de disfunção ou insuficiência miocárdica são o aumento da EPSS e da dimensão 

do VE em sístole (Brown & Gaillot, 2008). Cães de raça maior com RM grave têm 

frequentemente um valor de FES de 25% a 35% (Kienle & Thomas, 2002). A RM grave em 

cães de grande porte, com uma baixa FES pode ser confundida com cardiomiopatia dilatada 

(Kienle & Thomas, 2002; Kittleson & Kienle, 1998).  

A ultrasonografia por doppler permite diagnosticar e quantificar a insuficiência valvular 

através da confirmação da presença de RM e do cálculo da velocidade do fluxo e do 

gradiente de pressão através da valva mitral em sístole (Häggström et al., 2005; Kittleson & 

Kienle, 1998). Tem utilidade também na determinação da área que o fluxo regurgitante 

ocupa na área total do AE, pela sua representatividade na avaliação da gravidade da 

doença (Boon, 2006). 

 

 

 



68 
 

5.2.2. Insuficiência Crónica da Valva Tricúspide (ICVT) 

A insuficiência crónica da valva tricúspide (ICVT) é geralmente causada por 

degenerescência mixomatosa progressiva dos folhetos valvulares, à semelhança da valva 

mitral, pelo que apresenta o mesmo tipo de alterações patológicas (Häggström, et al., 2005). 

Como foi referido anteriormente, a ICVT isolada corresponde apenas a cerca de 10% dos 

casos de lesão degenerativa crónica valvar e em 30% dos casos ocorre simultaneamente 

com ICVM (Kienle & Thomas, 2002; Kittleson & Kienle, 1998).  

A ICVT com significado clínico ocorre concomitantemente com ICVM, secundariamente a 

dilatação do VD, ou em ambos os casos (Häggström, et al., 2005). A fisiopatologia da ICVT 

é similar à da ICVM, contudo existem algumas diferenças significativas a referir (Kittleson & 

Kienle, 1998). Devido ao facto da parte direita do coração criar muito menor pressão que a 

parte esquerda, uma área semelhante dos orifícios valvares atrioventriculares resulta numa 

menor fracção sanguínea regurgitante através da valva tricúspide, quando comparada com 

a valva mitral. Consequentemente, a área do orifício valvar tem de ser muito maior no lado 

direito para causar IC. Por este motivo, a IC direita geralmente desenvolve-se mais tarde 

que a esquerda, em cães com doença degenerativa crónica das valvas atrioventriculares 

(Kittleson & Kienle, 1998). Perante um relativamente pequeno aumento de pressão na 

artéria pulmonar verifica-se uma diminuição do volume ejectado pelo VD, uma vez que este 

tem uma capacidade de resposta a aumentos de pressão inferior ao VE, pelo facto de 

exercer a sua contracção contra a artéria pulmonar em que o fluxo sanguíneo, em situações 

normais, apresenta baixa pressão. Deste modo, situações de obstrução da valva pulmonar 

ou hipertensão pulmonar causam dilatação do AD e do VD e consequentemente dilatação 

do annulus da valva tricúspide e ICVT. A distensão do AD pode resultar em taquiarritmias 

atriais, tais como fibrilhação atrial ou taquicardia supraventricular (Häggström, et al., 2005). 

Quando a regurgitação de fluxo através da valva tricúspide se torna grave, o aumento de 

pressão no AD leva ao desenvolvimento de ICC direita, sendo a ascite o sinal mais comum 

(Kittleson & Kienle, 1998). Porém, pode ocorrer também derrame pleural (especialmente em 

gatos), derrame pericárdico, hepatomegália e esplenomegália (Häggström, et al., 2005). 

Pode verificar-se ainda distensão ou pulsação da veia jugular e edema subcutâneo, o que 

não é comum (Kittleson & Kienle, 1998). 

A ICVT isolada é bem tolerada, pelo que a maioria dos animais são assintomáticos. A 

presença de sinais clínicos como intolerância ao exercício, cansaço excessivo ou síncope 

ocorrem principalmente em casos de ICVT associada a hipertensão pulmonar, ICVM ou 

taquiarritmia. A auscultação de animais com ICVT revela um sopro holossistólico de 

intensidade variável, melhor audível na região do apex direito do coração (Häggström, et al., 

2005). 

O exame ecocardiográfico em modo bidimensional é útil na avaliação da morfologia da valva 

tricúspide com degenerescência mixomatosa (Häggström, et al., 2005; Kienle & Thomas, 
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2002). As lesões são idênticas às descritas para a valva mitral (Häggström, et al., 2005), no 

entanto, o espessamento e as anomalias dos folhetos valvulares frequentemente não são 

tão graves, embora possa ser observado prolapso valvular, especialmente do folheto septal 

na direcção do AD. Casos de ruptura de cordas tendíneas ou ruptura da parede atrial direita 

não foram ainda reportados em cães e gatos (Kienle & Thomas, 2002). A identificação das 

características de sobrecarga de volume do VD, o aumento do movimento sistólico do VD 

(geralmente mais discreto que no VE) e a dilatação do AD também podem ser apreciadas 

durante o exame bidimensional (Kienle & Thomas, 2002). Uma exuberante sobrecarga de 

volume no VD que cause uma pressão diastólica no VD superior à do VE pode ser 

acompanhada de movimento septal paradoxal e o septo pode estar aplanado durante a 

diástole (Boon, 2006; Kienle & Thomas, 2002). As consequências hemodinâmicas da ICVT 

isolada podem ser diferenciadas das situações em que ocorre hipertensão pulmonar, uma 

vez que a ICVT causa dilatação do átrio e ventrículo direitos por sobrecarga de volume, sem 

que se verifique distensão da artéria pulmonar (Boon, 2006). 

A ultrasonografia por doppler é utilizada de forma similar à da ICVM (Kienle & Thomas, 

2002), permitindo determinar a velocidade do fluxo regurgitante, estimar a pressão no 

sistema pulmonar e calcular o gradiente de pressão entre o AD e o VD (Boon, 2006; 

Häggström, et al., 2005). 

 

5.2.3. Cardiomiopatia Dilatada (CMD) 

A cardiomiopatia dilatada (CMD) é uma doença miocárdica primária caracterizada por 

redução progressiva de contractilidade do miocárdio que determina uma disfunção cardíaca 

inicialmente sistólica, e secundariamente diastólica por dilatação ventricular envolvendo 

apenas o VE ou ambos (O'Grady & O'Sullivan, 2004; Calvert, 2001; Luís & Carvalho, 1998). 

Por definição a CMD idiopática ou primária é de etiologia desconhecida (Calvert, 2001), 

contudo, algumas CMD podem ser consideradas secundárias, por exemplo, a processos 

virais, a deficiências nutricionais, a intoxicações ou a factores genéticos (Meurs, 2005).  

A CMD é a forma de cardiomiopatia mais comum em canídeos e umas das doenças 

cardíacas adquiridas mais frequentes (Meurs, 2005), embora a sua prevalência seja baixa 

(1.1%), principalmente quando comparada com a ICVM (O'Grady & O'Sullivan, 2004; 

Kittleson & Kienle, 1998). Nos gatos, as cardiomiopatias são a forma dominante de doença 

cardíaca, contudo a CMD é considerada rara e quase sempre associada a deficiência em 

Taurina (Kittleson, 2005; Kienle, 2001). 

A maior parte dos cães com CMD são de raça pura o que sugere um forte componente 

hereditário (Calvert, 2001). As raças mais afectadas são as de grande porte (Doberman 

Pinscher, Boxer, Pastor Alemão, Golden e Labrador Retriever, Serra da Estrela, etc.) e as 

raças gigantes (Terra Nova, Dogue Alemão, S. Bernardo, etc.) (Meurs, 2005; Lobo & 

Pereira, 2002; Kittleson & Kienle, 1998; Luís & Carvalho, 1998). No entanto, está também 
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descrita em raças menores como Dálmata, Cocker Spaniel Inglês e Americano (Meurs, 

2005; O'Grady & O'Sullivan, 2004; Kittleson & Kienle, 1998) e Caniche dourado (Luís & 

Carvalho, 1998). Em gatos a CMD está descrita em Siameses, Birmaneses e Abissínios 

(Luís & Carvalho, 1998; Moise et al., 1986). Vários estudos sugerem que existe uma 

predisposição preferencial para o sexo masculino, embora esteja descrita em ambos os 

sexos (Kittleson & Kienle, 1998; Calvert, Chapman & Toal, 1982). Relativamente à idade, a 

CMD costuma manifestar-se principalmente em cães de meia idade (Calvert, 2001), em 

média entre os 6 e os 7 anos (Luís & Carvalho, 1998), no entanto, pode aparecer entre os 2 

e os 15 anos (O'Grady & O'Sullivan, 2004). O Cão de Água Português apresenta uma forma 

distinta de manifestação da CMD, designada por CMD juvenil, pelo facto de se desenvolver 

muito cedo e estar associada a mortes muito precoces, em média às 13 semanas de vida, 

após um curso muito rápido da doença (Meurs, 2005). A ocorrência desta forma de CMD 

também foi descrita no Doberman Pinscher (Broschk & Distl, 2005). 

A perda de contractilidade miocárdica por diminuição do encurtamento das fibras 

miocárdicas, resulta num maior volume residual no VE no final da sístole, verificando-se 

redução do volume de ejecção ventricular. Deste modo ocorre diminuição da pressão arterial 

sistémica que desencadeará os mecanismos de compensação de baixo débito cardíaco 

através da estimulação simpática com aumento da FC, aumento da resistência vascular 

periférica e da activação do SRAA, contribuindo para a retenção de sódio e água (Kittleson 

& Kienle, 1998). É durante a fase oculta da CMD que os vários mecanismos compensatórios 

agem em conjunto, o que poderá permitir a estes animais manterem-se assintomáticos, 

muitas vezes durante anos, mesmo na presença de uma disfunção sistólica VE considerável 

(Calvert, 2001). A acompanhar a progressão da doença verifica-se o desenvolvimento de 

hipertrofia ventricular excêntrica, resultando no aumento do volume diastólico final que 

contribui para uma progressiva dilatação das câmaras ventriculares (Kittleson & Kienle, 

1998). Esta distensão, por sua vez, pode alargar o diâmetro dos anéis valvulares 

atrioventriculares tornando por vezes as valvas mitral e tricúspide insuficientes (Kittleson & 

Kienle, 1998; Luís & Carvalho, 1998). A insuficiência valvar também se pode verificar como 

consequência da disfunção dos músculos papilares (Boon, 2006). Os mecanismos de 

compensação dos desequilíbrios hemodinâmicos continuam a ser activados, embora a partir 

de certo limiar sejam contraproducentes, surgindo acumulação de fluidos e aumento da 

resistência vascular periférica (pré-carga e pós-carga) (Calvert, 2001). Nesta altura, o 

coração está em falência, sem capacidade contráctil, com atrofia das paredes ventriculares, 

dilatado e por vezes com algum grau de insuficiência das valvas atrioventriculares (Calvert, 

2001; Luís & Carvalho, 1998).  

O ritmo de progressão da CMD é variável e a fase sintomática ocorre geralmente quando a 

fracção de ejecção VE diminui cerca de 60 a 70% (Calvert, 2001), sendo caracterizada pela 

presença de sintomatologia clínica de ICC grave, habitualmente de expressão súbita 
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(O'Grady & O'Sullivan, 2004). O processo pode ser predominantemente esquerdo, 

particularmente no Doberman Pincher e no Boxer, caracterizado por sinais de ICC esquerda 

(por aumento da pressão diastólica final VE), tais como edema pulmonar, tosse, dispneia de 

esforço ou repouso, taquipneia intolerância ao exercício e posição ortopneica (Calvert, 

2001). No caso de CMD bilateral, a qual se verifica na maioria dos cães e gatos (Kienle & 

Thomas, 2002), para além dos sinais de ICC esquerda, os animais podem apresentar 

também sinais de ICC direita (por aumento da pressão diastólica final VD), nomeadamente 

ascite, hepatomegália, distensão ou pulsação da veia jugular (aumento da pressão venosa 

central), derrame pleural (especialmente em gatos) e edema subcutâneo (Calvert, 2001). O 

quadro clínico destes pacientes pode incluir também anorexia, perda de peso, letargia, 

mucosas pálidas, tempo de replecção capilar aumentado, pulso femoral débil, hipotermia, 

história de síncopes e morte súbita (Calvert, 2001; Kittleson & Kienle, 1998; Luís & Carvalho, 

1998). Nos gatos pode verificar-se ainda parésia aguda dos membros posteriores (redução 

ou ausência de perfusão periférica por tromboembolismo arterial), sendo a tosse e a 

distensão abdominal raras nesta espécie (Kienle, 2001). Mesmo que inicialmente a CMD 

não seja global, à medida que a doença evolui a totalidade do miocárdio é afectada 

tornando-se um processo generalizado, mesmo que secundariamente (Luís & Carvalho, 

1998), e acabando por ser inevitavelmente fatal, a menos que se consiga reverter a eventual 

etiologia subjacente (O'Grady & O'Sullivan, 2004). 

A auscultação de pacientes com CMD é bastante típica, revelando enorme taquicardia, 

arritmia resultante geralmente de fibrilhação auricular e de extrassístoles supraventriculares 

e ventriculares, um sopro eventual de baixa intensidade resultante de insuficiência 

mitral/tricúspide, e a frequente existência de um terceiro som (S3) resultante da turbulência 

da entrada sanguínea nas câmaras ventriculares, originando um ritmo de galope (3 tempos) 

(Calvert, 2001; Luís & Carvalho, 1998). Este ritmo de três tempos é particularmente 

frequente em gatos (Kienle, 2001; Luís & Carvalho, 1998).  

O exame ecocardiográfico é o meio de diagnóstico da CMD de eleição (Meurs, 2005), sendo 

especialmente útil para distinguir CMD primária de CMD secundária a outras doenças 

cardíacas como por exemplo ICVM (Kienle & Thomas, 2002). As alterações 

ecocardiográficas verificadas em cães e gatos com CMD são semelhantes (Boon, 2006; 

Kittleson & Kienle, 1998). Infelizmente, os casos de CMD durante a fase oculta 

(assintomática) são difíceis de diagnosticar, sendo por isso recomendado realizar 

anualmente um ecocardiograma em cães adultos pertencentes às raças predispostas 

(Meurs, 2005; O'Grady & O'Sullivan, 2004). O exame em modo bidimensional evidencia 

diminuição da espessura das paredes (atrofia) e dilatação proporcional das câmaras 

cardíacas (Brown & Gaillot, 2008), o que permite distinguir CMD primária de CMD 

secundária a ICVM em que o AE apresenta maior dilatação que o VE (Kienle & Thomas, 

2002). Num estudo efectuado por Borgarelli et al., (2006) em 66.6% dos 76 cães com CMD 



72 
 

foi encontrado um aumento do coeficiente AE/Ao (> 1.5). Num estudo efectuado em 7 gatos 

com CMD foi verificada uma dilatação significativa do AE, tendo sido determinado o valor 

médio do coeficiente AE/Ao de 2.20 ± 0.86 (Moise et al., 1986). Nos gatos, o 

ecocardiograma em modo bidimensional permite ainda detectar a eventual presença de um 

trombo no AE, na AuE (Boon, 2006) ou no VE (Kienle & Thomas, 2002). O exame em modo 

M permite quantificar o volume sistólico e diastólico final VE, a diminuição do movimento da 

parede livre do VE (hipocinese) em relação à parede septal e a diminuição da FES (Kienle & 

Thomas, 2002). Nalguns casos, a parede septal VE está mais afectada que a parede livre. 

Esta variação revela heterogeneidade regional da função miocárdica (Kittleson & Kienle, 

1998). A FES permite classificar a CMD em ligeira (FES entre 20% e 25%), moderada (entre 

15% e 20%) e grave (inferior a 15%). Contudo, existe alguma controvérsia relativamente ao 

seu limite inferior normal, particularmente nas raças maiores em que a FES é normalmente 

mais baixa (Kienle & Thomas, 2002; Kittleson & Kienle, 1998). Cães com CMD primária 

grave apresentam quase sempre FES inferior a 15% (Calvert, Hall, Jacobs & Pickus, 1997), 

pelo que o diagnóstico de CMD com um valor de FES superior a 15% deve ser 

reconsiderado (Kienle & Thomas, 2002; Kittleson & Kienle, 1998;). Contudo, de acordo com 

um estudo efectuado por Tidholm, Häggström e Jönsson (1998) uma FES inferior a 25% em 

conjunto com evidências radiográficas de aumento cardíaco e de sinais típicos de ICC 

poderá ser aceitável como critério para o diagnóstico de CMD. Noutro estudo, realizado com 

14 cães de grande porte com CMD, foi determinado um valor médio da FES de 15.8 ± 7.6% 

(Chetboul, et al., 2007). Alguns autores relacionaram a FES com arritmias ventriculares e 

demonstraram que nestes casos a FES é um parâmetro mais fiável na identificação de cães 

com ou sem CMD, sendo que animais com arritmias ventriculares e FES inferior a 25% 

apresentam CMD (Kienle & Thomas, 2002; Calvert et al., 1997). Num estudo realizado com 

7 gatos com CMD foi verificado um valor da FES extremamente reduzido, tendo sido 

determinado o valor médio de 2.9 ± 3.7% (Moise et al., 1986). Em cães e gatos com CMD 

moderada a grave, o movimento diastólico de abertura dos folhetos da valva mitral durante o 

período de enchimento ventricular rápido está diminuído, como consequência do menor 

fluxo transmitral secundário ao aumento de pressão sistólica final, devido à disfunção 

sistólica e à dilatação VE, traduzindo-se sempre por um aumento do valor da EPSS (Brown 

& Gaillot, 2008; Boon, 2006; Kienle & Thomas, 2002). Com efeito, a EPSS constitui um sinal 

específico e sensível da CMD precoce, em cães assintomáticos e em animais que 

apresentam alterações duvidosas noutros parâmetros cardíacos de função e tamanho 

(Boon, 2006; Calvert et al., 1997). Num estudo realizado com 20 Doberman Pincher com 

CMD, foi verificada uma variação da EPSS entre 17 e 43mm, sendo o valor médio de 27.7 ± 

10.1mm (Calvert et al., 1982). Num estudo efectuado em 7 gatos com CMD também foi 

verificado um aumento da EPSS, tendo sido apresentado o valor médio de 8.3 ± 2.9mm 

(Moise et al., 1986). É ainda importante notar que as medições ecocardiográficas nem 
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sempre estão directamente relacionadas com o prognóstico ou a resposta à terapêutica de 

cães ou gatos com CMD idiopática, uma vez que animais com melhorias destes parâmetros 

podem apresentar deterioração do quadro clínico e vice versa (Kienle & Thomas, 2002). A 

ultrasonografia por doppler fornece informação adicional limitada no diagnóstico de CMD, 

embora permita identificar a presença e a gravidade de regurgitação através das valvas 

atrioventriculares, no caso de existir insuficiência mitral e/ou tricúspide secundária à CMD 

(Brown & Gaillot, 2008; Boon, 2006; Kienle & Thomas, 2002). A presença de RM ligeira foi 

observada em 82.5% de 76 canídeos submetidos a um estudo, o que demostra a frequência 

da presença desta alteração nos pacientes afectados pela CMD (Borgarelli, et al., 2006). O 

efeito doppler permite ainda determinar a velocidade de fluxo pulmonar e aórtica, que 

constitui um índice de performance sistólica, podendo evidenciá-las reduzidas (Tilley et al., 

2008). 

 

5.2.4. Cardiomiopatia Hipertrófica (CMH) 

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é uma doença miocárdica primária caracterizada por 

hipertrofia concêntrica ligeira a grave dos músculos papilares e das paredes do VE na 

ausência de dilatação VE (Kittleson, 2005; Baty, 2004). Na CMH verifica-se a presença de 

hipertrofia concêntrica devido a uma afecção inerente ao miocárdio, não sendo secundária a 

sobrecarga de pressão ou a estimulação hormonal (Kittleson, 2005; Kienle, 2001). Neste 

sentido, em teoria, a presença de outras doenças que podem desencadear hipertrofia 

concêntrica do VE (hipertensão arterial sistémica, hipertiroidismo, etc.) determina a exclusão 

do diagnóstico de CMH primária (Sampedrano et al., 2006; Kienle, 2001). Contudo, estas 

doenças causam uma hipertrofia simétrica do VE não tão exuberante como a CMH 

(Kittleson, 2005; Kittleson & Kienle, 1998). Note-se ainda que além da hipertofia, o miocárdio 

pode estar espessado devido a infiltração como no caso de linfoma (Kittleson, 2005). 

A CMH é a doença cardíaca mais comummente diagnosticada em gatos (Adin & Diley-

Poston, 2007; Kittleson, 2005; Baty, 2004) de todas as idades, desde os 6 meses aos 16 

anos (Kienle, 2001). Pelo contrário, a CMH primária é muito rara em cães (Meurs, 2005; 

Kittleson & Kienle, 1998). 

A etiologia exacta da CMH é desconhecida, embora tenha sido descrito um padrão de 

hereditariedade em famílias de gatos Main Coon (Kittleson et al., 1999) e Americano de Pêlo 

Curto (Meurs, Kittleson, Towbin & Ware, 1997). Noutras raças, tais como Persa, Inglês de 

Pêlo Curto, Bosque da Noruega, Ragdoll, Turkish Van e Scottish Fold existem evidências da 

CMH se apresentar com um carácter de hereditariedade semelhante. Porém, a CMH é 

diagnosticada essencialmente no gato doméstico designado por Europeu Comum (Kittleson, 

2005; Atkins, Gallo, Kurzman & Cowen, 1992), embora também já tenham sido reportados 

casos em Siameses e Angora, entre outros (Adin & Diley-Poston, 2007; Atkins et al., 1992). 

A heterogeneidade desta doença em termos de manifestações clínicas e tempo de 
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sobrevivência podem ser explicadas pela existência de várias possíveis condições não 

genéticas predisponentes, tais como deficiências nutricionais (Baty, 2004). 

Em vários estudos foi sugerida uma predisposição para o género masculino na CMH (Adin & 

Diley-Poston, 2007; Atkins et al., 1992; Moise et al., 1986), à excepção de um estudo de 

gatos Main Coon (Kittleson et al., 1999), pelo que esta predisposição pode prender-se com o 

facto dos machos desenvolverem a doença mais precocemente que as fêmeas e 

manifestarem sinais clínicos de maior gravidade (Kittleson, 2005; Kittleson et al., 1999). 

Na CMH grave, o desenvolvimento de hipertrofia concêntrica do VE resulta num aumento da 

espessura do miocárdio e inflexibilidade (rigidez) das paredes ventriculares com 

consequente diminuição da pós-carga (Kienle, 2001; Kittleson & Kienle, 1998). Acredita-se 

que a CMH é uma doença de disfunção predominantemente diastólica (Baty, 2004; Golden 

& Bright, 1990), caracterizada por atraso ou incompleto relaxamento miocárdico e redução 

da complacência VE (Kienle, 2001; Golden & Bright, 1990). Deste modo, a estimulação do 

SNA causa taquicardia e pode contribuir para o impedimento do enchimento diastólico do 

VE, na medida em que a duração da diástole é inversamente proporcional à FC (Rush, 

1998; Golden & Bright, 1990). Como resultado do enchimento diastólico VE comprometido 

verifica-se um aumento da pressão intraventricular em diástole com consequente aumento 

progressivo da pressão no AE e na veia pulmonar, conduzindo a ICC (Kienle & Thomas, 

2002; Kienle, 2001; Rush, 1998). Adicionalmente, o fluxo sanguíneo especialmente o aporte 

sanguíneo ao miocárdio está comprometido o que causa isquémia, apoptose e fibrose 

(Cesta, Baty, Keene, Smoak & Malarkey, 2005; Kittleson, 2005). Na maior parte dos gatos 

com CMH, a fibrose do miocárdio exacerba a disfunção diastólica, a qual pode piorar com a 

idade (Kittleson & Kienle, 1998). Na CMH também está presente uma redução significativa 

do volume residual no VE no final da sístole possivelmente devido a um aumento da 

contractilidade ou a uma diminuição da pós-carga. No entanto, de acordo com um estudo 

em humanos, a contractilidade miocárdica global está normal na CMH. Pelo que, a 

diminuição do volume residual no VE no final da sístole pode ser justificada pelo aumento da 

espessura das paredes e redução do diâmetro VE com consequente diminuição do stress 

sistólico final da parede VE (pós-carga) (Kittleson & Kienle, 1998; Kittleson, 2005). Num 

estudo mais recente realizado por Sampedrano et al. (2006) foi identificada a presença de 

disfunção sistólica como um componente adicional de alteração miocárdica na CMH. 

Anomalias na posição e orientação dos músculos papilares, como consequência de 

hipertrofia VE em pacientes com CMH, podem frequentemente determinar MSAVM e assim 

RM (Kienle, 2001). A RM contribui para o aumento de pressão no AE, para o 

desenvolvimento de ICC e para o aumento da FC que tenta compensar a diminuição do 

volume sistólico ejectado pelo VE para a aorta (Kittleson & Kienle, 1998; Kittleson, 2005). 

Simultaneamente, devido ao MSAVM, é criada uma obstrução ao fluxo de saída VE 

dinâmica que aumenta a pressão intraventricular sistólica (Kittleson, 2005; Rush, 1998). 
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Este fenómeno (MSAVM) é comum na CMH, tendo sido identificado em 67% dos 46 gatos 

com CMH submetidos a um estudo (Fox, Liu, & Maron, 1995). 

No decurso da doença, o volume diastólico final pode sofrer uma diminuição tal que cause 

uma redução do volume de ejecção ao ponto de diminuir o débito cardíaco, tornando-se 

incapaz de assegurar a perfusão dos tecidos e órgãos (Kittleson & Kienle, 1998). A redução 

do fluxo sanguíneo renal estimula o SRAA, resultando na retenção de sódio e água e, 

consequentemente, no aumento da pressão diastólica no VE e no AE, no aumento da 

pressão na veia pulmonar, capilares pulmonares e capilares da pleura visceral, culminando 

em edema pulmonar e, por vezes, derrame pleural (Kittleson & Kienle, 1998). Contudo, não 

é frequente observar outras evidências de IC direita, tais como distensão da veia jugular, 

distensão da veia hepática (por ecografia abdominal) ou ascite. Neste sentido, presume-se 

que os casos de derrame pleural associados à CMH sejam secundários à IC esquerda, por 

aumento de pressão nas veias pulmonares que drenam a pleura visceral, no caso dos gatos 

(Kittleson & Kienle, 1998; kittleson, 2005). Outra explicação para a presença de derrame 

pleural consiste no aumento crónico de pressão no AE que é transmitida à vasculatura 

pulmonar podendo causar hipertensão pulmonar grave e, eventualmente, IC direita 

(kittleson, 2005; Rush, 1998).  

Os gatos com CMH podem apresentar-se assintomáticos, com sinais subtis de IC, com 

sinais de IC moderada a grave, com sinais de tromboembolismo arterial (parésia/paralisia 

aguda dos membros posteriores e dor) ou morte súbita (Kienle, 2001; Kittleson & Kienle, 

1998; Atkins et al., 1992). No entanto, os gatos com CMH grave e IC moderada a grave 

geralmente apresentam-se à consulta com alterações respiratórias agudas (taquipneia ou 

dispneia), embora a doença possa ter vindo a desenvolver-se gradualmente ao longo de 

vários anos, não tendo sido detectados pelos donos outros sinais, devido ao estilo de vida 

sedentário próprio da maioria dos gatos domésticos (Kittleson & Kienle, 1998; Rush, 1998). 

A ocorrência de tromboembolismo arterial é uma complicação comum da CMH tendo sido 

detectada em cerca de 20 a 40% dos gatos afectados. A CMH felina reúne os três factores 

que contribuem para a formação de um trombo, nomeadamente, hipercoagulabilidade, 

alteração do fluxo sanguíneo e lesão endotelial (Rush, 1998). 

A auscultação de gatos com CMH revela a presença de um sopro de intensidade variável, 

melhor audível na região cranial do esterno ou no apex esquerdo do coração. Muitas vezes 

é também identificado um ritmo de galope (Kittleson & Kienle, 1998; Rush, 1998). Em 

pacientes com edema pulmonar é frequente a auscultação de sons pulmonares (Rush, 

1998). 

A CMH é habitualmente diagnosticada através do exame ecocardiográfico, em modo 

bidimensional e em modo M, porém esta técnica não permite diferenciar a CMH primária da 

secundária (Sampedrano et al., 2006). O exame ecocardiográfico em modo bidimensional 

apresenta utilidade na avaliação da espessura do septo interventricular e da parede livre do 
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VE, a qual representa um critério aceitável por vários cardiologistas para o diagnóstico de 

CMH (Rush, 1998). Deste modo, convencionou-se que a espessura do septo interventricular 

e da parede livre do VE igual ou superior a 6mm em diástole (Adin & Diley-Poston, 2007; 

Baty, 2004; Kittleson et al., 1999; Rush, 1998) e excedendo os 9mm em sístole determina o 

diagnóstico de CMH em gatos (Rush, 1998). No entanto, a hipertrofia pode ser simétrica 

envolvendo todo o VE (global) ou pode ser assimétrica afectando apenas o septo 

interventricular ou a parede livre do VE (regional), ou focal (Kienle & Thomas, 2002; 

Bonagura, 2000). O modo bidimensional permite também observar a presença de hipetrofia 

dos músculos papilares, a qual pode inclusivamente ser a primeira indicação de CMH (Adin 

& Diley-Poston, 2007; Kittleson et al., 1999; Rush, 1998). Contudo, devido ao facto da 

avaliação da hipertrofia dos músculos papilares ser subjectiva e dependente da experiência 

do examinador, o diagnóstico de CMH pode ser difícil de estabelecer quando este é o 

primeiro e único sinal da doença. Em contrapartida, a hipertrofia dos músculos papilares 

nem sempre acompanha a CMH (Adin & Diley-Poston, 2007). Uma evidência do estado 

avançado de CMH em gatos consiste na dilatação do AE, a qual pode ser determinada pelo 

coeficiente AE/Ao (Rush, 1998; Moise et al., 1986), através do ecocardiograma em modo 

bidimensional ou em modo M (Abbott & MacLean, 2006). Sendo que, um coeficiente AE/Ao 

que exceda 1.5 é sugestivo de dilatação AE, independentemente do método aplicado 

(Abbott & MacLean, 2006). Com efeito, vários autores relataram a presença de dilatação AE 

em gatos com CMH, com base neste índice (Adin & Diley-Poston, 2007; Abbott & MacLean, 

2006, Moise et al., 1986). O aumento do diâmetro do AE é associado a um progressivo 

aumento do risco de desenvolvimento de tromboembolismo arterial, pelo que gatos com 

coeficiente AE/Ao igual ou superior a 2 possuem elevado risco (Rush, 1998). Nalguns gatos 

pode ser observado no AE um contraste espontâneo designado por smoke, o qual se 

relaciona com uma manifestação ecocardiográfica por presença de sangue estagnado 

indicadora de elevada propensão para a formação de um trombo, ou pode identificar-se a 

presença de um trombo no AE, na AuE ou no VE (Brown & Gaillot, 2008; Kienle & Thomas, 

2002; Rush, 1998). A relação entre o diâmetro das valvas aórtica e pulmonar também pode 

ser avaliada, de modo a descartar a presença de estenose aórtica congénita (Rush, 1998), 

uma vez que esta é uma possível causa de hipertrofia concêntrica do VE, apesar de ser 

considerada rara em gatos (Kittleson, 2005). O exame ecocardiográfico em modo 

bidimensional permite ainda pesquisar a presença de derrame pericárdico e sinais de 

comprometimento cardíaco direito (Rush, 1998). O MSAVM pode ser identificado através do 

exame em modo M (Rush, 1998), todavia pode ser mais facilmente observado em modo 

bidimensional devido ao pequeno tamanho do coração dos gatos (Kittleson, 2005). O exame 

em modo M permite avaliar a dimensão sistólica e diastólica final VE, que pode estar normal 

ou diminuída (Kienle, 2001), e calcular a FES (Fox et al., 1995; Moise et al., 1986). A 

obliteração do VE no final da sístole é comum em gatos com CMH grave (Kittleson, 2005). 
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Relativamente à FES, alguns estudos demonstraram que o seu valor é similar em gatos 

saudáveis e em gatos com CMH (Adin & Diley-Poston, 2007; Sampedrano et al., 2006; 

Moise et al., 1986). No entanto, Fox et al. (1995) verificaram dimensões cavitárias do VE no 

final da sístole significativamente menores em relação ao final da diástole e, 

consequentemente, uma FES aumentada (>60%) em 15% de 46 gatos com CMH. 

Relativamente à EPSS, não foi verificada qualquer alteração do seu valor em gatos com 

CMH (Moise et al., 1986). Em relação à FC, não foram observadas diferenças significativas 

entre gatos com CMH assintomáticos e os que apresentavam sinais clínicos. Contudo, 

verificou-se que pacientes com FC inferior a 200bpm possuem maior tempo de 

sobrevivência que os que apresentaram FC igual ou superior a 200bpm. Deste modo, 

acredita-se que a FC consiste num relevante critério de prognóstico (Atkin et al., 1992). A 

ultrasonografia por doppler tem utilidade na identificação da presença de fluxo turbulento no 

tracto de saída VE causado pela obstrução dinâmica devido ao MSAVM (Kienle & Thomas, 

2002; Fox et al., 1995) e ao espessamento do septo (Rush, 1998). Permite também calcular 

a velocidade do fluxo transaórtico e deduzir o gradiente de pressão através da obstrução, o 

qual geralmente se relaciona com a gravidade da obstrução (Kienle & Thomas, 2002; Rush, 

1998). Através do estudo ecográfico por doppler pode ainda identificar-se RM e obter-se a 

velocidade do fluxo regurgitante em sístole (Kienle & Thomas, 2002; Bonagura, 2000). O 

estudo da velocidade do fluxo mitral pode também sugerir comprometimento da função 

diastólica ventricular (Brown & Gaillot, 2008). 

 

5.2.5. Cardiomiopatia Restrictiva (CMR) 

 A cardiomiopatia restrictiva (CMR) engloba um conjunto de alterações do miocárdio 

caracterizadas por função diastólica anormal e/ou restrição do enchimento diastólico (Kienle, 

2008; Kienle, 2001; Kittleson & Kienle, 1998). Os critérios clínicos, morfológicos e 

patológicos específicos para o diagnóstico não estão claramente definidos em medicina 

veterinária ao contrário do que se verifica em medicina humana (Kienle, 2008; Kienle, 2001; 

Kittleson & Kienle, 1998). A CMR primária é idiopática (Boon, 2006) e ocorre quando a 

elasticidade ventricular (complacência) está comprometida devido a fibrose endocardial, 

subendocardial ou miocárdica, resultando num aumento da pressão diastólica para qualquer 

volume sanguíneo (disfunção diastólica) (Tilley et al., 2008; Kienle, 2001; Kittleson & Kienle, 

1998). Os processos que podem resultar em CMR secundária incluem amiloidose cardíaca 

e lesão secundária a hipertensão, CMH e CMD (Boon, 2006). A fisiologia da CMR é 

caracterizada por restrição do enchimento e diminuição do volume diastólico de um ou 

ambos os ventrículos com função sistólica e espessura da parede normais ou quase 

normais (Kittleson & Kienle, 1998). Deste modo, verifica-se diminuição da complacência 

ventricular em que o enchimento diastólico é concluído no início do período diastólico (Boon, 

2006). O aumento da pressão ventricular diastólica origina dilatação atrial e edema 
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pulmonar (Kittleson & Kienle, 1998). A função sistólica geralmente está preservada, porém 

as lesões afectam principalmente o VE nos humanos, e a ICC esquerda predomina na 

apresentação clínica. A fibrose dos músculos papilares, deformação dos folhetos da valva 

mitral e alterações da geometria ventricular podem contribuir para o desenvolvimento de RM 

e IC esquerda (Kienle, 2008; Kienle, 2001; Kittleson & Kienle, 1998). 

A CMR é encontrada essencialmente em gatos (Boon, 2006) com idade entre os 8 meses e 

os 19 anos (Kittleson & Kienle, 1998). Os sinais clínicos são semelhantes aos de outras 

cardiomiopatias (Kienle, 2008; Kienle, 2001; Kittleson & Kienle, 1998), incluindo 

dispneia/taquipneia, mau estado geral, fraqueza, letargia ou, raramente, intolerância ao 

exercício, e anorexia. Alguns gatos apresentam sinais de tromboembolismo arterial 

(parésia/paralisia aguda dos membros posteriores e dor) (Kittleson & Kienle, 1998). A 

auscultação pode revelar a presença de um sopro sistólico devido a insuficiência mitral, 

melhor audível na região do apex esquerdo do coração, um ritmo de galope ou um ritmo 

cardíaco irregular (Kittleson & Kienle, 1998). Ocasionalmente pode verificar-se distensão ou 

pulsação da veia jugular. Gatos com redução grave do débito cardíaco podem apresentar 

hipotermia (Kittleson & Kienle, 1998). 

Não existe um consenso relativamente aos critérios utilizados no diagnóstico 

ecocardiográfico da CMR (Boon, 2006). Contudo, é aceite que geralmente está presente 

uma dilatação grave do AE (Kienle, 2008; Boon, 2006; Kienle, 2001; Kittleson & Kienle, 

1998), podendo ser acompanhada de dilatação do AD (Boon, 2006). A dilatação atrial ocorre 

secundariamente à elevada pressão no enchimento do VE e à diminuição da complacância 

ventricular (Boon, 2006). O exame ecocardiográfico em modo bidimensional possui utilidade 

também na identificação da perda de simetria do VE, deformação ou fusão dos músculos 

papilares e hipertrofia concêntrica do VE (Kienle, 2008; Kienle, 2001; Kittleson & Kienle, 

1998). Pode estar presente insuficiência moderada da valva mitral, embora frequentemente 

não se verifique RM. Por vezes, pode identificar-se a presença de um trombo no AE (Kienle, 

2008; Boon, 2006; Kienle, 2001; Kittleson & Kienle, 1998) ou na AuE, contudo é mais 

frequente a presença de um contraste designado por smoke, indicador de sangue 

estagnado (Boon, 2006). No caso de haver hipertrofia do miocárdio, esta é moderada e a 

dimensão cavitária do VE está normal ou ligeiramente diminuída (Kienle, 2008; Kittleson & 

Kienle, 1998), embora possa estar ligeiramente dilatada (Boon, 2006). Geralmente a 

superfície endocardial é irregular e hiperecogénica (Kienle, 2008; Boon, 2006; Kienle, 2001). 

O miocárdio pode possuir áreas de maior ecogenicidade, representando zonas de fibrose 

(Boon, 2006). No caso dos pacientes atingirem um estado de descompensação, tornam-se 

evidentes sinais ecocardiográficos de dilatação VD com hipertrofia e derrame pleural e 

pericárdico (Boon, 2006). 

Na maioria dos casos de CMR, a função sistólica VE encontra-se preservada, pelo que os 

parâmetros de avaliação da função cardíaca (FES e EPSS) estão normais ou ligeiramente 
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diminuídos (Boon, 2006; Kienle, 2001; Kittleson & Kienle, 1998), sendo o valor da FES 

acima dos 22% (Boon, 2006). Podem estar presentes áreas hipocinéticas ou descinéticas, 

associadas à fibrose miocárdica. No entanto, a alteração predominante na CMR é a 

disfunção diastólica (Boon, 2006). A ultrasonografia por doppler permite avaliar o fluxo 

sanguíneo através da valva mitral, podendo observar-se redução precoce da velocidade do 

fluxo e enchimento ventricular completo no início da diástole. A aplicação do efeito doppler 

tem utilidade também na identificação da presença de RM (Boon, 2006; Kittleson & Kienle, 

1998). 

 

5.2.6. Cardiomiopatia Arritmogénica do Ventrículo Direito (CMAVD) 

A cardiomiopatia arritmogénica do ventrículo direito (CMAVD) é uma doença miocárdica 

primária progressiva e degenerativa devido a atrofia e infiltração adiposa e fibrosa dos 

cardiomiócitos da parede livre do VD, do septo interventricular e, por vezes, da parede livre 

VE (Meurs, Ederer & Stern, 2007; Basso et al., 2004; Meurs, 2004). Clinicamente, a doença 

é caracterizada pela presença de taquiarritmias originadas no VD que podem causar morte 

súbita ou, nalguns casos, evoluir para disfunção sistólica miocárdia e IC (Meurs et al., 2007; 

Meurs, 2004).  

A CMAVD está descrita no Boxer desde o início dos anos oitenta (Meurs, 2005; Meurs, 

2004). Noutras raças de canídeos a CMAVD é rara, estando descrita apenas num Husky 

Siberiano de 7 meses (Palacio et al., 2001), num Labrador Retriever de 8 meses (Möhr & 

Kirberger, 2000), num Bullmastiff de 18 meses (Bright & McEntee, 1995) e num Teckel de 

3.5 anos (Kittleson & Kienle, 1998). A CMAVD foi diagnosticada também em gatos (Harvey 

et al., 2005; Fox, Maron, Basso, Liu & Thiene, 2000) e em humanos (Meurs et al., 2007). De 

acordo com alguns estudos esta doença é similar à CMAVD humana (Meurs, 2005; Fox et 

al., 2000; Kittleson & Kienle, 1998), tendo sido reportadas semelhanças na manifestação 

clínica, na etiologia e nas alterações histológicas (Meurs, 2005; Basso et al., 2004; Meurs, 

2004). 

Nos Boxers a CMAVD é uma doença aparentemente hereditária, diagnosticada sobretudo 

em animais adultos (Meurs et al., 2007; Basso et al., 2004), entre os 4.5 e os 14 anos de 

idade (Basso et al., 2004).  

A CMAVD humana é caracterizada por uma heterogeneidade genética substancial, na 

medida em que existem várias mutações em diferentes genes responsáveis pela doença 

(Meurs et al., 2007). É possível que os cães possuam um grau de penetrância genética 

semelhante, pelo que os animais afectados podem apresentar manifestações clínicas muito 

diferentes (Meurs et al., 2007; Meurs, 2005). Neste sentido, os pacientes podem ser 

assintomáticos, sendo a fase oculta da CMAVD caracterizada pela presença ocasional de 

complexos ventriculares prematuros (Baumwart et al., 2005; Meurs, 2004). Os cães que 

manifestam sintomatologia geralmente apresentam episódios de síncope, embora nem 
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sempre associados a exercício físico ou stress (Baumwart et al., 2005; Meurs, 2005). Alguns 

cães apresentam intolerância ao exercício ou letargia, e noutros a morte súbita é o primeiro 

sinal de doença (Meurs, 2005). No entanto, embora de um modo menos frequente, alguns 

animais (cerca de 10%) manifestam sinais de IC esquerda ou biventricular (Meurs, 2005; 

Meurs, 2004). 

Relativamente ao exame físico, este pode ser completamente normal em Boxers com 

CMAVD (Meurs, 2005; Meurs, 2004). Todavia, pode ser detectada taquiarritmia através da 

auscultação (Meurs, 2005; Palacio et al., 2001; Möhr & Kirberger, 2000) e, numa pequena 

percentagem de pacientes com dilatação ventricular e disfunção sistólica pode ser 

identificada a presença de um sopro sistólico e/ou ritmo de galope (S3) no apex esquerdo 

(Baumwart et al., 2005; Meurs, 2005). Nos Boxers verifica-se uma elevada incidência de 

sopros sistólicos audíveis na base esquerda do coração que podem ser fisiológicos ou, 

nalguns casos, podem estar associados com estenose aórtica, não sendo estes sopros uma 

indicação de CMAVD (Meurs, 2005; Meurs, 2004). Noutras raças de cães com CMAVD foi 

referida a presença de um sopro holosistólico melhor audível à direita, sobre a área da valva 

tricúspide (Palacio et al., 2001, Bright & McEntee, 1995). Não é comum a presença de sinais 

de IC direita, tais como ascite ou distensão da veia jugular, em animais com CMAVD 

embora possam ser observados (Meurs, 2005; Möhr & Kirberger, 2000).  

Não existe um exame de diagnóstico único de CMAVD, sendo necessário combinar os 

dados da história e exame físico com a informação obtida através de vários exames 

complementares, o que pode ser um desafio (Meurs, 2004). A ecocardiografia é um 

importante meio de identificação e avaliação da presença de dilatação ventricular e 

disfunção sistólica, embora na maior parte dos cães afectados por CMAVD não ocorram 

alterações na dimensão das câmaras cardíacas nem na função sistólica VE (Meurs, 2005). 

Com efeito, apenas numa pequena percentagem de Boxers adultos com taquiarritmias foi 

observada a presença de dilatação VE com disfunção sistólica, o que justifica o facto da 

maioria dos pacientes com CMAVD apresentar um ecocardiograma normal (Meurs, 2004). 

Nalguns casos, a avaliação meticulosa do VD permite detectar algum grau de dilatação 

(Meurs, 2005; Meurs, 2004), a qual pode causar dilatação do annulus da valva tricúspide 

com consequente regurgitação tricúspide, na ausência de lesão valvar (Möhr & Kirberger, 

2000; Kittleson & Kienle, 1998). Adicionalmente à dilatação do VD também já foram 

descritos casos em que se observou dilatação do AD (Möhr & Kirberger, 2000; Bright & 

McEntee, 1995). Porém, salienta-se que a observação do VD através do exame 

ecocardiográfico apresenta algumas dificuldades que se prendem com a anatomia do 

mesmo, pelo que alterações subtis são frequentemente negligenciadas (Meurs, 2004).  
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5.2.7. Hipertensão Pulmonar (HP) 

A hipertensão pulmonar (HP) primária é definida como hipertensão na artéria pulmonar de 

causa desconhecida (Glaus, Soldati, Maurer & Ehrensperger, 2004; Glaus, Hauser, Hässig, 

Lipp & Reusch, 2003), provavelmente multifactorial e é considerada uma doença rara e 

enigmática nos cães e nos humanos (Kittleson & Kienle, 1998). Porém, a frequência do 

diagnóstico de HP em medicina veterinária tem vindo a aumentar com o avanço da 

tecnologia em ecocardiografia (Pyle, Abbott & MacLean, 2004; Kittleson & Kienle, 1998). 

O sistema vascular pulmonar é vulnerável a várias condições patológicas que podem causar 

hipertensão da artéria pulmonar. A localização anatómica das alterações varia desde a 

artéria pulmonar principal até ao VE em diástole. Existem muitas alterações que podem 

desencadear o desenvolvimento de hipertensão da artéria pulmonar, nomeadamente, 

aumento do fluxo sanguíneo pulmonar, aumento da viscosidade sanguínea ou aumento da 

resistência vascular pulmonar (por aumento da resistência à drenagem venosa pulmonar, 

estreitamento do lúmen da vasculatura pulmonar, perda de vasos pulmonares ou 

vasoconstrição pulmonar) (Kittleson & Kienle, 1998). Nos cães, a causa mais importante de 

HP secundária é a dirofilariose em áreas endémicas, contudo, existem outras causas 

descritas tais como tromboembolismo pulmonar, IC esquerda, doença respiratória crónica e 

hipóxia (Glaus et al., 2004; Glaus et al., 2003). Quando uma pesquisa minuciosa de 

diagnóstico não define uma causa subjacente para a HP, é apropriado assumir-se um 

diagnóstico presuntivo de HP primária ou idiopática (Kittleson & Kienle, 1998).  

Foi reportado apenas um caso de HP primária num Labrador Retriever, macho de 8 anos de 

idade (Glaus et al., 2004). No entanto a HP secundária já foi descrita em várias raças de 

cães com pesos entre os 2.0 e os 67.7 Kg e de idade entre os 4 meses e os 17 anos (Pyle 

et al., 2004). 

Os sinais clínicos mais comuns são de natureza respiratória, tais como tosse, dispneia, 

taquipneia, posição ortopneica (Pyle et al., 2004) e intolerância ao exercício (Glaus et al., 

2004). Alguns animais podem apresentar sinais de IC direita ou esquerda (Pyle et al., 2004). 

A auscultação geralmente revela a presença de um sopro sistólico de intensidade variável 

(Pyle et al., 2004) melhor audível à direita traduzindo regurgitação tricúspide funcional 

(Kittleson & Kienle, 1998). A auscultação pulmonar é variável e está relacionada com a 

alteração subjacente (Pyle et al., 2004; Kittleson & Kienle, 1998). 

O exame ecocardiográfico permite identificar as alterações associadas à HP que incluem 

dilatação ou hipertrofia excêntrica do VD, insuficiência da valva tricúspide e eventual 

dilatação do AE, movimento septal paradoxal, dilatação da artéria pulmonar, diminuição do 

tamanho do VE, prolapso das valvas tricúspide e pulmonar, e aumento da espessura da 

parede livre VE e do septo interventricular (Boon, 2006; Kittleson & Kienle, 1998). A 

dilatação e a hipertrofia excêntrica do VD por sobrecarga de volume são secundárias ao 

aumento da pós-carga criada pela HP. A sobrecarga de volume no VD ocorre devido ao 



82 
 

aumento da pressão diastólica e ao desenvolvimento de insuficiência da valva tricúspide 

(Boon, 2006). O movimento septal paradoxal está presente se existir um aumento da 

sobrecarga de volume no VD que resulte num rácio entre o tamanho do VE e o VD inferior a 

1.5. Este movimento do septo é causado pelo excesso de pressão diastólica no VD em 

relação ao VE (Boon, 2006). A elevada pressão na artéria pulmonar desencadeia a sua 

dilatação e pode causar prolapso da valva pulmonar, o qual não é específico da HP sendo 

também observado nos casos de PCA e estenose pulmonar. No entanto, a presença de 

dilatação da artéria pulmonar permite diferenciar a dilatação VD secundária a insuficiência 

tricúspide de dilatação VD por doença pulmonar. Pelo que, a presença de dilatação do VD e 

do AD sem dilatação da artéria pulmonar não é consistente com o diagnóstico de HP (Boon, 

2006). O prolapso da valva tricúspide também ocorre frequentemente na presença de HP 

(Boon, 2006). Como acima referido, a dimensão cavitária do VE pode estar diminuída o que 

cria a aparência de hipertrofia da parede livre VE e do septo (pseudohipertrofia) (Kittleson & 

Kienle, 1998). Os parâmetros de função VE, incluindo a FES, encontram-se dentro de 

valores normais mesmo quando o débito cardíaco está comprometido (Boon, 2006). 

A aplicação do efeito doppler permite documentar a presença de HP moderada a grave 

(Boon, 2006). O gradiente de pressão através da valva tricúspide permite estimar a pressão 

sistólica do VD e a pressão na artéria pulmonar em sístole e em diástole, na ausência de 

obstrução ao fluxo de saída VD. Esta medição pode ser usada também para estimar a 

pressão no AD (Boon, 2006; Kittleson & Kienle, 1998). 
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6. Estudo de 4 parâmetros ecocardiográficos em 152 casos clínicos 

6.1. Introdução 

As medições ecocardiográficas são necessárias não só para determinar os valores padrão 

das dimensões das estruturas cardíacas para as várias espécies e raças de animais (Boon, 

2006; Brown et al, 2003), como também para fazer uma apreciação quantitativa das 

alterações cardíacas morfológicas e funcionais e assim fundamentar de forma mais 

objectiva o diagnóstico e prognóstico das várias doenças cardíacas (Boon, 2006; Kienle & 

Thomas, 2002). Este estudo baseia-se na avaliação do trabalho cardíaco através da leitura 

de quatro parâmetros: coeficiente AE/Ao, EPSS, FES e FC, obtidos por ecocardiografia 

realizada em cães e gatos de várias raças, com e sem sinais clínicos de afecção cardíaca. 

Os dados apresentados nesta dissertação poderão contribuir para melhor entendimento, no 

contexto dos vários estudos desenvolvidos em medicina veterinária, do comportamento 

morfofuncional do coração em função das várias doenças cardíacas reconhecidas 

actualmente. 

 

6.2. Objectivos 

Este estudo clínico teve como objectivo descrever e caracterizar a variação de alguns 

parâmetros ecográficos de avaliação da função cardíaca numa amostra da população 

canina e felina do Instituto Veterinário de Parque (IVP). Para tal estabeleceram-se três 

caracterizações específicas: caracterização epidemiológica: espécie, sexo, idade, raça, 

porte; prevalência das várias doenças cardíacas; recolha das medidas ecocardiográficas e 

comparação posterior com os valores descritos na literatura veterinária. 

 

6.3. Material e métodos 

No decorrer do período entre 1 de Fevereiro e 30 de Junho de 2009 foram acompanhados 

737 casos de canídeos e 245 casos de felídeos no IVP, dos quais 211 (29%) canídeos e 29 

(12%) felídeos foram submetidos a exame ecocardiográfico. Foram incluídos neste estudo 

todos os casos em que foi possível obter os valores dos quatro parâmetros mencionados e 

nos quais o diagnóstico foi conclusivo, perfazendo um total de 152 casos. Observou-se que 

dos 152 casos que constituiram o objecto deste estudo, 128 (84%) eram canídeos e 24 

(16%) eram felídeos. Os casos não incluídos ficaram a dever-se a diagnósticos de 

insuficiência simultânea das valvas tricúspide e mitral, derrame pericárdico e outras 

afecções cardíacas, casos em que não foi possível obter os valores dos quatro parâmetros 

em estudo e, finalmente, a diagnósticos inconclusivos. As ecocardiografias foram realizadas 

pelo mesmo operador, estando os canídeos e felídeos em estação, não sedados e não 

tranquilizados. Elevando o membro anterior direito obteve-se acesso ecocardiográfico ao 

coração através da janela paraesternal direita. Antes de se iniciar o exame procedeu-se à 

tricotomia da área compreendida entre o 3º e 6º espaços intercostais e desde a zona axilar 
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até ao esterno, aplicou-se gel aquoso próprio para o efeito e desligaram-se as luzes da sala. 

Utilizou-se um aparelho de Kontron Medical Vetson® e uma sonda micro convexa com 

frequência de 6.5MHz em todos os exames. Todos os animais admitidos neste estudo foram 

sujeitos a pelo menos um exame ecocardiográfico completo, que incluiu exame transtorácico 

em modo bidimensional, modo M e doppler, os quais em conjunto permitiram a obtenção do 

diagnóstico definitivo dos vários casos. Utilizando o modo B avaliou-se a anatomia, o 

tamanho e o movimento cardíaco e determinou-se o diâmetro do AE e da Ao (Figura 29). 

Este modo foi ainda utilizado para a orientação do feixe do modo M, usado para determinar 

a EPSS (Figura 30), a FES e a FC (Figura 31). O modo doppler foi utilizado para avaliar o 

fluxo sanguíneo, a velocidade do fluxo transvalvular e a existência de turbulência.  

 

Figura 29. Imagens ecocardiográficas em modo bidimensional, vista direita em corte 
transversal a nível da base do coração com a aorta, evidenciando o método designado por 
Diâmetro do átrio esquerdo em corte transversal, usado na determinação do coeficiente 
AE/Ao em dois casos estudados de ICVM (imagens originais). 

a) Ao=18.7mm; AE=44.3mm; Coeficiente AE/Ao=2.4. b) Ao=14.1; AE=22.0; Coeficiente AE/Ao=1.6. 
 

Figura 30. Imagens ecocardiográficas em modo M, vista direita em corte transversal na 
zona da valva mitral, apresentando a medição da EPSS em dois casos estudados de CMD 
(imagens originais). 

a) EPSS=28.9mm. b) EPSS=13.0mm. 



85 
 

Figura 31. Imagens ecocardiográficas em modo M, vista direita em corte transversal ao 

nível das cordas tendinosas da mitral, junto dos seus pilares de inserção na parede 

ventricular esquerda, para o cálculo da FES num caso de CMD (a) e cálculo da FC num 

caso de CMH (b) (imagens originais). 

a) FES=18.3%. b) FC=176bpm. 
 

Para comparar o diâmetro do AE e da Ao utilizou-se o método designado por Diâmetro do 

átrio esquerdo em corte transversal, através da vista direita em corte transversal a nível da 

base do coração com a aorta. O coeficiente AE/Ao foi calculado com base na fórmula 

simples: AE/Ao = AE(mm)/Ao(mm). A EPSS foi medida sobre a imagem em modo M obtida 

pela vista direita em corte transversal na zona da valva mitral. Em modo M procedeu-se 

ainda às seguintes medições: DVEd, DVEs, espessura da parede septal e da parede livre do 

VE em diástole e em sístole, e ainda a FC. Estas medições foram realizadas a partir da vista 

direita em corte transversal ao nível das cordas tendinosas da mitral, junto dos seus pilares 

de inserção na parede ventricular esquerda. A FES e a FC foram calculadas 

automaticamente pelo processador do aparelho. O valor da FC da cada animal foi lido pelo 

menos duas vezes e obteve-se uma média.  

De acordo com o estudos de Rishniw e Erb (2000) e Abbott e MacLean (2006) estabeleceu-

se que o coeficiente AE/Ao ≤1.5 é considerado normal em cães e em gatos, sendo que 

qualquer valor acima do referido representa dilatação do AE. Relativamente ao parâmetro 

EPSS determinou-se que para cães de raça gigante o valor normal é considerado ≤8 mm e 

para os restantes cães o valor normal é ≤6 mm, com base nos valores descritos por Tilley et 

al. (2008) e Kirberger (1991), respectivamente. Em concordância com o estudo realizado por 

Jacobs e Knight (1985) definiu-se o valor normal da EPSS de ≤5 mm para os gatos. Em 

relação à FES consideraram-se valores normais para os cães entre 30 e 40%, de acordo 

com os valores apresentados por vários autores (Luís, 2000a; Hanton et al., 1998; Sisson & 

Schaeffer, 1991; Boon et al., 1983), e para os gatos entre 29 e 50% (Luís, 2000a; Jacobs & 

Knight, 1985; Pipers, et al. 1979). Como já foi referido, a interpretação do valor da FC 

depende do tipo de paciente e do ambiente em que este se encontra. Com base nos valores 
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apresentados por Kittleson & Kienle (1998) e admitindo que a consulta é uma situação de 

stress para muitos cães e gatos, estabeleceram-se os seguintes intervalos de referência da 

FC: 60-140 bpm (cães de raças gigantes), 70-160 bpm (cães de raça média e grande), 80-

180 bpm (cães de raça pequena e miniatura) e 100-240 bpm (gatos). 

A análise estatística foi obtida através da utilização do programa Microsoft Excel 2007® e da 

aplicação Phstat 2.5®. Foram utilizados métodos de estatística descritiva para caracterizar a 

amostra populacional e para avaliar os parâmetros ecocardiográficos. Os casos foram 

agrupados de acordo com a espécie, sendo apresentados os resultados dos canídeos e dos 

felídeos separadamente. 

 

6.4. Apresentação dos Resultados 

6.4.1. Caracterização da Amostra Populacional 

Os animais integrados neste estudo constituíram um grupo heterogéneo formado por 128 

(84.2%) canídeos e 24 (15.8%) felídeos, de ambos os sexos, com idades compreendidas 

entre os 4 meses e os 19 anos e de diferentes raças, incluindo animais de raça 

indeterminada. 

Relativamente ao sexo e idade, verificou-se que no grupo dos canídeos os machos se 

encontravam em maioria, com 58.6% (n=75) quando comparados com as fêmeas, 

representadas por 41.4% (n=53). O grupo dos felídeos era constituído por igual 

percentagem de machos e fêmeas (50%; n=12). A idade média dos canídeos desta amostra 

foi de 9.9 anos, em que o cão mais novo tinha cerca de 4 meses e o mais velho 19 anos. O 

Gráfico 6 ilustra o número de canídeos incluídos nesta amostra assim como a sua 

distribuição segundo o sexo e a idade.  

 

Gráfico 6. Distribuição da amostra populacional de acordo com o sexo e a idade dos 

canídeos (frequência absoluta; n=128). 
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Nos felídeos, a idade média foi de 8.8 anos, sendo o gato mais jovem de 1 ano e o mais 

velho de 18 anos. No Gráfico 7 está representado o número de felídeos pertencentes a esta 

amostra bem como a sua distribuição conforme o sexo e a idade.  

 

Gráfico 7. Distribuição da amostra populacional de acordo com o sexo e a idade dos 

felídeos (frequência absoluta; n=24). 

 

Relativamente à raça dos canídeos, o grupo era constituído por 21.9% (n=28) de raça 

indeterminada e 63.6% (n=100) de raça pura. As raças puras mais representadas foram: 

Cocker Spaniel Inglês, Caniche, Yorkshire Terrier, Golden Retriever, Boxer, Doberman 

Pinscher e Labrador Retriever (Tabela 9).  

 

Tabela 9. Frequência absoluta (fi) e relativa (%) das raças caninas puras que constituíram a 

população estudada (n=100). 

Raça fi % 

Cocker Spaniel Inglês 16 16 

Caniche 14 14 

Yorkshire Terrier 8 8 

Golden Retriever 7 7 

Boxer 6 6 

Doberman Pinscher, Labrador Retriever 4* 4* 

Bichon Maltês, Perdigueiro, Serra da Estrela, Teckel 3* 3* 

Bull Terrier, Leão da Rodésia, Mastim dos Pirenéus, Pastor Alemão, Pequinois, Schnauzer 

Miniatura, Schnauzer Gigante 
2* 2* 

Bulldog Inglês, Cão de Água Português, Cavalier King Charles Spaniel, Chow Chow, Rough 

Collie, Dálmata, Dogue Argentino, Epagneul Breton, Podengo Médio, Rottweiler, Samoiedo, 

Springer Spaniel Inglês, Terra Nova, Whippet  

1* 1* 

*Valores correspondentes às frequências, absoluta e relativa, de cada uma das raças apresentadas 

na coluna da esquerda. 
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Embora não se tenha registado o peso dos animais existe uma percepção aproximada de 

acordo com a raça em questão. Deste modo, os pesos médios dos canídeos variaram de 

entre cerca de 3kg, no caso do Bichon Maltês, até cerca de 70kg, no caso do Terra Nova.  

O grupo de felídeos era formado por maior percentagem de gatos da raça Europeu Comum 

(70.1%; n=17). As raças Main Coon e Persa contaram com igual número de animais (n=3; 

12.5%) e a raça Siamês só teve um representante nesta amostra. Os pesos dos felídeos 

variaram entre cerca de 3 e 9Kg. 

A distribuição do número de casos consoante as doenças cardíacas acompanhadas durante 

o período de estágio no IVP, que foram incluídas neste estudo, é apresentada na Tabela 10. 

Verificou-se que no grupo de canídeos a doença mais frequentemente diagnosticada foi a 

ICVM (54%; n=50), seguindo-se a CMD (18%; n=17). Nos felídeos foram diagnosticadas 

apenas duas doenças cardíacas, nomeadamente CMH e CMD, sendo que o grupo era 

constituído por maior percentagem de pacientes com CMH (83%; n=10), quando comparada 

com a CMD (17%; n=2). Procedeu-se também ao cálculo da prevalência aproximada das 

várias afecções cardíacas no IVP, a partir dos casos encontrados durante o período de 

estágio (Tabela 10).  

 

Tabela 10. Frequência absoluta (fi), frequência relativa (fri) e prevalência das doenças 

cardíacas diagnosticadas durante o período de estágio no IVP. 

Doença cardíaca 

Canídeos Felídeos 

fi 
fri 

(%) 

Prevalência 

(%) 
fi 

fri 

(%) 

Prevalência 

(%) 

Estenose Aórtica 4 4 0.5 0 0 0 

Estenose Pulmonar 2 2 0.3 0 0 0 

Persistência do Canal Arterial 1 1 0.1 0 0 0 

Defeito do Septo Ventricular 4 4 0.5 0 0 0 

Insuficiência Crónica da Valva Mitral 50 55 6.8 0 0 0 

Insuficiência Crónica da Valva 

Tricúspide 
2 2 0.3 0 0 0 

Cardiomiopatia Dilatada 17 18 2.3 2 17 0.8 

Cardiomiopatia Hipertrófica 0 0 0 10 83 4.1 

Cardiomiopatia Restrictiva 2 2 0.3 0 0 0 

Cardiomiopatia Arritmogénica do VD 6 7 0.8 0 0 0 

Hipertensão Pulmonar 5 5 0.7 0 0 0 

 

A distribuição dos animais integrados neste estudo de acordo com o diagnóstico revelou que 

em 27% (n=35) dos canídeos e em 50% (n=12) dos felídeos não foi diagnosticada qualquer 

afecção cardíaca, correspondendo estes aos animais considerados normais (N) que 

constituíram o grupo de controlo (Gráficos 8 e 9). Os animais considerados normais ou 
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saudáveis foram submetidos a exame ecocardiográfico por vários motivos, nomeadamente, 

por apresentarem sintomatologia que pudesse ter etiologia cardíaca, por rotina ou para 

avaliação pré-cirúrgica. Os valores dos quatro parâmetros em estudo obtidos para estes 

canídeos e felídeos considerados normais encontram-se nos Anexos 4 e 5, 

respectivamente. Realizando-se esta divisão dos animais segundo o diagnóstico observou-

se novamente maior incidência de ICVM (39%; n=50), seguindo-se a CMD (13%; n=17), no 

grupo de canídeos (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8. Distribuição dos canídeos da amostra em estudo consoante o diagnóstico 

(frequência relativa; n=128). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao grupo de felídeos, este era formado por igual número de animais normais 

(50%; n=12) e animais com doença cardíaca (50%; n=12), sendo que a CMH teve maior 

representação (42%; n=10) que a CMD (8%; n=2). 

 

Gráfico 9. Distribuição dos felídeos da amostra em estudo consoante o diagnóstico 

(frequência relativa; n=24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda relativamente às doenças acompanhadas durante o período de estágio no IVP, 

efectuou-se a distribuição das raças pelas respectivas doenças da qual se pôde constatar 

que, à excepção da ICVM, da CMAVD e da HP, as outras doenças foram diagnosticadas 

apenas em canídeos de raça pura (Tabela 11).  
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Tabela 11. Frequência absoluta (fi) das doenças cardíacas diagnosticadas em canídeos 

durante o período de estágio no IVP e distribuição das raças pelas respectivas doenças. 

Doença cardíaca fi Raças 

Estenose Aórtica 4 Boxer (2), Golden Retriever (2) 

Estenose Pulmonar 2 Leão da Rodésia (1), Schnauzer Miniatura (1) 

Persistência do Canal 

Arterial 
1 Yorkshire Terrier (1) 

Defeito do Septo Ventricular 4 Golden Retriever (2), Bull Terrier (1), Podengo Médio (1) 

Insuficiência Crónica da 

Valva Mitral 
50 

Indeterminada pequena (12), Caniche (11), Indeterminada 

média (5), Cocker Spaniel Inglês (4), Indeterminada miniatura 

(3), Yorkshire Terrier (3), Bichon Maltês (2), Teckel (2), Cão 

de Água Português (1), Cavalier King Charles Spaniel (1), 

Epagneul Breton (1), Perdigueiro (1), Schnauzer Miniatura (1), 

Springer Spaniel Inglês (1) 

Insuficiência Crónica da 

Valva Tricúspide 
2 Perdigueiro (1), Yorkshire Terrier (1) 

Cardiomiopatia Dilatada 17 

Doberman Pinscher (3), Boxer (2), Cocker Spaniel Inglês (2), 

Serra da Estrela (2), Dogue Argentino (1), Labrador Retriever 

(1), Leão da Rodésia (1), Mastim dos Pirenéus (1), Pastor 

Alemão (1), Schnauzer Gigante (1) 

Cardiomiopatia Restrictiva 2 Labrador Retriever (1), Whippet (1) 

Cardiomiopatia 

Arritmogénica do VD 
6 

Cocker Spaniel Inglês (2), Bichon Maltês (1), Dálmata (1), 

Pastor Alemão (1), Indeterminada grande (1) 

Hipertensão Pulmonar 5 
Yorkshire Terrier (2), Bulldog Inglês (1), Serra da Estrela (1), 

Indeterminada média (1) 

Entre parêntesis é apresentado o valor correspondente à frequência absoluta de cada uma das raças 

com a doença apresentada na coluna da esquerda. 

 

Já no caso dos felídeos não se verificou o mesmo. Com efeito, a maioria dos felídeos com 

CMH pertenciam à raça Europeu Comum (n=8) e todos os felídeos cujo diagnóstico foi CMD 

eram da raça Europeu Comum (n=2) (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Frequência absoluta (fi) das doenças cardíacas diagnosticadas em felídeos 

durante o período de estágio no IVP e distribuição do número de casos de cada raça pelas 

respectivas doenças. 

Doença cardíaca fi Europeu Comum Main Coon Persa Siamês 

Cardiomiopatia Dilatada 2 2 0 0 0 

Cardiomiopatia Hipertrófica 10 8 0 1 1 
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Para finalizar a caracterização da população estudada realizou-se a categorização dos 

canídeos de raça pura em cinco grupos (miniatura, pequena, média, grande e gigante) com 

base no peso médio em adulto de cada raça (Anexo 6). Os animais de raça indeterminada 

foram integrados nestes grupos, uma vez que foi registado o seu peso aproximado. Esta 

divisão dos canídeos permitiu relacionar as doenças cardíacas diagnosticadas com o porte 

dos pacientes (Gráficos 10 e 11). A PCA não foi representada graficamente por ter sido 

diagnosticada em apenas um caso. 

 

Gráfico 10. Distribuição do peso aproximado dos canídeos de acordo com os diagnósticos 

de doenças cardíacas congénitas (n=10). 

 

Para cada variável (diagnóstico e peso) a barra vertical representa o valor da mediana e a barra 

horizontal representa o intervalo entre quartis.  

 

Gráfico 11. Distribuição do peso aproximado dos canídeos de acordo com os diagnósticos 

de doenças cardíacas adquiridas (n=82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada variável (diagnóstico e peso) a barra vertical representa o valor da mediana e a barra 

horizontal representa o intervalo entre quartis. 
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6.4.2. Coeficiente Átrio esquerdo/Aorta (AE/Ao) 

Um dos parâmetros avaliados neste estudo refere-se ao coeficiente AE/Ao da amostra 

populacional, o qual foi analisado de acordo com o diagnóstico. No grupo de canídeos, o 

valor do coeficiente AE/Ao mais elevado encontrado foi de 4.0, num animal com ICVM 

(Gráfico 12).  

 

Gráfico 12. Variação do coeficiente AE/Ao consoante o diagnóstico efectuado nos canídeos 

(n=128). 

Os resultados mostraram que apenas os pacientes com ICVM ou com CMD apresentaram 

um coeficiente AE/Ao superior ao considerado normal (≤1.5). Por este motivo, foram 

elaborados os Gráficos 13 e 14, nos quais se pode observar a distribuição dos casos por 

valor do coeficiente AE/Ao dentro do grupo de canídeos com ICVM e com CMD, 

respectivamente. Constatou-se que 48% (n=24) dos canídeos com ICVM e 82% (n=14) dos 

canídeos com CMD revelaram um coeficiente AE/Ao acima do normal. 

 

Gráfico 13. Variação do coeficiente AE/Ao nos canídeos com ICVM (frequência absoluta; 

n=50). 
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Gráfico 14. Variação do coeficiente AE/Ao nos canídeos com CMD (frequência absoluta; 

n=17). 

 

 

No grupo de felídeos, o valor do coeficiente AE/Ao mais elevado encontrado foi de 3.0, num 

paciente com CMD. Em todos os felídeos com CMD (n=2) foi observado um coeficiente 

AE/Ao acima do normal. Verificou-se também que em 50% (n=5) dos casos de CMH (n=10) 

o valor do coeficiente AE/Ao foi superior ao normal (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15. Variação do coeficiente AE/Ao consoante o diagnóstico efectuado nos felídeos 

(n=24). 

 

 

6.4.3. Distância do septo interventricular ao ponto E (EPSS) 

Os valores da EPSS foram analisados de acordo com o diagnóstico e os canídeos foram 

divididos em dois grupos relacionados com o porte, gigante e miniatura a grande, pelo facto 

destes dois grupos possuírem um limite do valor da EPSS diferente, conforme foi referido 

acima (no ponto 6.3). 

No grupo de canídeos de porte gigante (n=8) o valor da EPSS mais elevado obtido foi de 

18mm, num animal com CMD. Neste grupo de canídeos apenas os pacientes com CMD 
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apresentaram o valor da EPSS superior ao considerado normal (≤8mm) (Gráficos 16). Dos 

animais deste grupo cujo diagnóstico foi CMD (n=5), em apenas dois foi encontrada uma 

EPSS no limite do valor aceitável como normal, estando nos restantes três casos a EPSS 

acima deste valor (Gráfico 17).  

 

Gráfico 16. Variação da EPSS (mm) segundo o diagnóstico efectuado nos canídeos de 

porte gigante (n=8). 

 

 

 

Gráfico 17. Variação da EPSS (mm) nos canídeos de porte gigante com CMD (n=5). 

 

 

Relativamente ao grupo de canídeos miniatura a grandes (n=120), o valor de EPSS mais 

elevado encontrado foi de 33mm, num animal com CMD. Neste grupo também só se 

observaram casos em que a EPSS estava acima do valor considerado normal (≤6mm) em 

pacientes com CMD (Gráfico 18). Do total de canídeos miniatura a grandes com CMD 

(n=12) apenas um apresentou a EPSS dentro dos valores normais, verificando-se nos 

restantes onze casos (92%) o valor da EPSS aumentado (Gráfico 19).  
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Gráfico 18. Variação da EPSS (mm) segundo o diagnóstico efectuado nos canídeos de 

porte miniatura a grande (n=120). 

 

 

 

Gráfico 19. Variação da EPSS (mm) nos canídeos de porte miniatura a grande com CMD 

(n=12). 

 

 

Na avaliação da EPSS no grupo de felídeos que constituiu a amostra em estudo não se 

verificou nenhum caso em que este parâmetro estivesse acima dos valores normais (≤5mm) 

(Gráfico 20). 
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Gráfico 20. Variação da EPSS (mm) de acordo com o diagnóstico efectuado nos felídeos 

(n=24). 

 

6.4.4. Fracção de encurtamento sistólica (FES) 

Os valores da FES foram analisados de acordo com o diagnóstico e a espécie, e os 

resultados encontram-se nos Gráficos 21 e 22.  

No grupo dos canídeos (n=128) o valor de FES mais baixo encontrado foi de 9%, num 

animal com CMD. Verificou-se que dos casos de CMD (n=17) apenas um apresentava o 

valor de FES dentro do intervalo normal (30 a 40%), estando todos os restantes abaixo do 

limite inferior considerado normal, dos quais 5 apresentaram uma FES inferior a 15%. 

Dentro do grupo de animais normais observou-se a existência de um único caso em que a 

FES estava abaixo do limite inferior normal, cujo valor foi 26%, o qual foi considerado 

anómalo (“outlier”). Com excepção da CMD, em todos os outros diagnósticos existiram 

casos em que o valor da FES estava acima do intervalo normal.  

 

Gráfico 21. Distribuição dos diagnósticos realizados na amostra de canídeos (n=128) de 

acordo com a FES.  
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No grupo de felídeos (n=24) o valor de FES mais baixo encontrado foi de 35%, num animal 

com CMD. Não foi observado nenhum caso em que a FES fosse inferior ao intervalo normal 

(29 a 50%), no entanto constatou-se que nos casos de CMD (n=2) o valor da FES foi inferior 

a 40% e que em todos os casos de CMH (n=10) este parâmetro estava acima dos 40%. 

Verificou-se ainda que em 50% (n=5) dos casos de CMH o valor da FES estava acima do 

intervalo normal. 

 

Gráfico 22. Distribuição dos diagnósticos realizados na amostra de felídeos (n=24) de 

acordo com a FES. 

 

 

 

6.4.5. Frequência Cardíaca (FC) 

De acordo com os intervalos de referência da FC acima mencionados (no ponto 6.3) foi 

determinado para cada animal da amostra em estudo, a partir da FC de base registada 

durante o exame ecocardiográfico, se apresentava FC normal, taquicardia ou bradicardia. 

Após esta classificação, a FC foi avaliada segundo o diagnóstico e a espécie. 

Do total de canídeos incluídos na amostra em estudo (n=128), apenas no grupo dos normais 

(n=35) se verificaram dois casos de bradicardia que apresentaram os valores de FC de 65 e 

75 bpm. Observaram-se vários pacientes com taquicardia, nomeadamente canídeos com 

ICVM (n=9), CMD (n=13), CMR (n=1) e CMAVD (n=3), dos quais o valor de FC mais 

elevado obtido foi de 260, num canídeo com CMR. Foram registados valores de FC dentro 

dos intervalos estipulados normais para o respectivo porte em vários casos de animais 

saudáveis bem como em pacientes pertencentes a todos os grupos das diversas doenças 

cardíacas diagnosticadas (Gráfico 23). 
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Gráfico 23. Distribuição dos diagnósticos realizados na amostra de canídeos (n=128) 

conforme a FC. 

 

Relativamente aos felídeos, todos os que constituíram a amostra em estudo (n=24), 

saudáveis, com CMD e com CMH, revelaram uma FC dentro dos valores considerados 

normais para esta espécie (Gráfico 24). O valor de FC mais elevado encontrado foi de 210 

bpm num paciente com CMD. No grupo de animais com CMH o valor de FC mais elevado 

registado foi de 200 bpm, em apenas um animal deste grupo. 

 

Gráfico 24. Distribuição dos diagnósticos realizados na amostra de felídeos (n=24) 

conforme a FC. 

 

 

6.4.6. Relação entre as várias alterações ecocardiográficas 

Outra análise de dados que se considerou necessário integrar neste estudo clínico consiste 

na relação entre as várias alterações encontradas nos parâmetros ecocardiográficos, nas 

diversas doenças cardíacas diagnosticadas em canídeos (Gráfico 25) e em felídeos (Gráfico 

26) durante o período de estágio no IVP. 
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Gráfico 25. Alterações dos parâmetros ecocardiográficos apresentadas pelos canídeos 

(n=128) consoante o diagnóstico. 

 

Gráfico 26. Alterações dos parâmetros ecocardiográficos apresentadas pelos felídeos 

(n=24) consoante o diagnóstico. 

 

6.5. Discussão dos Resultados 

A caracterização epidemiológica dos animais que constituíram a amostra deste estudo está 

de acordo com os dados referidos na literatura. Com efeito, verificou-se que os canídeos do 

género masculino estavam em maioria, tal como referem vários autores (Kittleson & Kienle, 

1998; Calvert et al., 1982), o que pode estar relacionado com uma maior predisposição para 
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algumas doenças cardíacas ou gravidade das mesmas nos machos. Outro factor que pode 

ser mencionado consiste na preferência do proprietário na aquisição de um canídeo do sexo 

masculino em relação à de um do sexo feminino. Relativamente aos felídeos observados, 

verificou-se igual proporção de fêmeas e machos, o que está de acordo com o facto de não 

haver predisposição de sexo considerada significativa nas doenças diagnosticadas nos 

felídeos, apesar de vários autores sugerirem uma predisposição para o género masculino na 

CMH (Adin & Diley-Poston, 2007; Atkins et al., 1992; Moise et al., 1986). Adicionalmente, a 

amostra de felídeos também incluiu animais saudáveis. 

A média de idades encontrada tanto para os canídeos como para os felídeos situa-se, 

aproximadamente, entre os 9 e os 10 anos, porém foram observados pacientes de idades 

muito díspares, desde os 4 meses até aos 19 anos. Estes dados derivam do facto da 

amostra populacional incluir animais saudáveis de todas as idades, animais com doenças 

cardíacas adquiridas relacionadas com as idades mais avançadas e animais com doenças 

cardíacas congénitas ou precoces na sua manifestação que estão associadas aos animais 

mais jovens. 

Relativamente à distribuição dos canídeos inseridos neste estudo segundo o diagnóstico 

efectuado, verificou-se que a maior percentagem dos pacientes examinados apresentavam 

ICVM (39%). A CMD foi a segunda situação mais frequente (13%), no entanto com menor 

representação que os animais do grupo de controlo (27%). Constatou-se que as situações 

de despiste negativo de doença cardíaca apresentaram uma expressão significativa no IVP. 

No total de canídeos observados durante o período de estágio e incluídos neste estudo 

foram diagnosticadas 10 afecções cardíacas que incluem as cardiopatias mais comuns em 

canídeos. A prevalência calculada para a maioria destas doenças no IVP é próxima da 

referida por outros autores (Häggström et al., 2005; Meurs, 2005; Oyama et al., 2005; 

Kittleson & Kienle, 1998). Quanto ao grupo de felídeos, este foi representado 

essencialmente por animais saudáveis (50%). Neste grupo de pacientes foram 

diagnosticadas apenas duas doenças cardíacas, CMH e CMD, sendo que a CMH obteve 

maior representação (42%), o que se encontra de acordo com a literatura (Adin & Diley-

Poston, 2007; Kittleson, 2005; Baty, 2004). É curioso referir ainda que a CMR que está 

descrita essencialmente em felídeos (Boon, 2006; Kittleson & Kienle, 1998) foi diagnosticada 

em dois canídeos, não se tendo verificado nenhum caso em felídeos. 

Quanto às raças caninas presentes na amostra populacional constatou-se que as raças 

puras mais representadas foram a Cocker Spaniel Inglês, Caniche e Yorkshire Terrier. 

Porém, salienta-se que a prevalência rácica é bastante influenciada pela casuística do IVP, 

pela preferência dos proprietários por determinadas raças e pelo meio onde estão inseridos. 

Ainda assim, no que respeita às raças afectadas identificou-se alguma concordância com a 

predisposição rácica encontrada na literatura, nomeadamente Boxer e Golden Retriever com 

estenose aórtica (Ware, 2007; Nelson & Couto, 2006 e Oyama et al., 2005), Caniche, 
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Cocker Spaniel Inglês e Teckel com ICVM (Häggström et al., 2005; Kittleson & Kienle, 1998) 

e Doberman Pinscher, Boxer e Serra da Estrela com CMD (Meurs, 2005; Lobo & Pereira, 

2002; Kittleson & Kienle, 1998; Luís & Carvalho, 1998). Apesar do número reduzido de 

animais com CMAVD inseridos no estudo (n=6), esta afecção foi diagnosticada quase 

exclusivamente em canídeos de raça pura (n=5), não tendo sido observada em nenhum 

paciente pertencente à raça Boxer, na qual está descrita desde o início dos anos oitenta 

sendo considerada uma doença rara nas restantes raças (Meurs, 2005; Meurs, 2004). 

Relativamente às raças de felídeos afectados a Europeu Comum é, indiscutivelmente, a 

mais prevalente, representando todos os casos de CMD diagnosticados em felídeos e 80% 

dos casos de CMH, estando de acordo com os valores apresentados por vários autores 

(Kittleson, 2005; Atkins et al., 1992). Curiosamente os pacientes pertencentes à raça Main 

Coon incluídos neste estudo, cujo diagnóstico esperado seria CMH (Kittleson et al., 1999) 

encontravam-se saudáveis. Esta observação traduz a tendencial exclusão dos animais 

afectados dos esquemas de reprodução. 

Como referido, no presente estudo não foram registados os pesos precisos dos canídeos 

nele inseridos, sendo, deste modo, mais difícil definir a escala de pesos dos pacientes 

afectados. Porém procedeu-se à categorização dos canídeos de raça pura em cinco grupos 

(miniatura, pequena, média, grande e gigante) com base no peso médio em adulto de cada 

raça e os animais de raça indeterminada foram integrados nestes grupos, uma vez que foi 

apreciado o seu peso aproximado. Deste modo, verificou-se que a estenose aórtica se 

encontrou associada a animais de grande porte, a estenose pulmonar a canídeos de porte 

gigante e o DSV a pacientes de porte médio e grande. Contudo, a amostra de animais com 

doenças cardíacas congénitas neste estudo é demasiado escassa para se poder tirar 

qualquer conclusão neste sentido. Quanto às doenças cardíacas adquiridas, a amostra de 

canídeos com ICVM e ICVT era constituída por canídeos miniatura e de pequeno e médio 

porte, o que se encontra em consonância com a literatura (Häggström et al., 2005; Kittleson 

& Kienle, 1998). Os pacientes afectados por CMD pertenceram essencialmente a raças de 

porte grande e gigante, embora esta doença tenha sido diagnosticada também em animais 

de porte médio. Estes dados encontram-se de acordo com o que é relatado por diversos 

autores (Meurs, 2005; O'Grady & O'Sullivan, 2004; Kittleson & Kienle, 1998; Luís & 

Carvalho, 1998). Relativamente à CMAVD e à HP poder-se-ão tirar poucas conclusões 

devido à dimensão reduzida da amostra, no entanto verificou-se que estas doenças foram 

diagnosticadas em canídeos de porte miniatura a grande. 

No que respeita às medições ecocardiográficas, os resultados obtidos no acompanhamento 

dos 152 casos clínicos registados durante o período de estágio no IVP apresentaram muitas 

semelhanças aos apontados noutros trabalhos. 

A análise do coeficiente AE/Ao no grupo de canídeos revelou que apenas os pacientes com 

ICVM e CMD apresentaram este índice alterado. Segundo alguns autores (Kienle & 
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Thomas, 2002; Kittleson & Kienle, 1998), a dimensão do AE consiste na informação mais útil 

obtida a partir do ecocardiograma bidimensional em canídeos com ICVM a qual corresponde 

geralmente à gravidade da doença. Neste estudo verificou-se uma grande variabilidade dos 

valores determinados nos casos de ICVM. Em 26 (52%) pacientes com ICVM este 

parâmetro encontrou-se dentro dos valores normais (≤1.5), o que pode estar relacionado 

com estadios de menor gravidade da doença. Nos restantes 24 (48%) casos de ICVM 

verificou-se um coeficiente AE/Ao aumentado, dos quais 22 (44% do total de canídeos com 

ICVM) apresentaram um valor maior ou igual a 2 o que, segundo alguns autores (Häggström 

et al., 2005; Kittleson & Kienle, 1998), geralmente está associado a ICC. Relativamente aos 

canídeos com CMD (n=17) encontrou-se um aumento deste índice em 82% (n=14) dos 

casos. Este valor é superior ao publicado num estudo consultado, no qual se observou um 

aumento do coeficiente AE/Ao em 66.6% de 76 cães com CMD (Borgarelli et al., 2006). 

Porém, a amostra de canídeos com CMD no presente estudo é bastante inferior à do 

referido trabalho. No grupo de felídeos, este parâmetro registou-se elevado no total de 

casos de CMD (n=2), tal como referido num estudo efectuado em 7 felídeos com CMD 

(Moise et al., 1986) e em 50% (n=5) dos casos de CMH. A dilatação do AE é uma 

constatação do estado avançado de CMH, a qual é relatada por vários autores (Adin & 

Diley-Poston, 2007; Abbott & MacLean, 2006, Moise et al., 1986). De referir ainda que o 

aumento do diâmetro do AE é associado a um progressivo aumento do risco de 

desenvolvimento de tromboembolismo arterial, pelo que felídeos com coeficiente AE/Ao 

igual ou superior a 2 possuem elevado risco (Rush, 1998). 

Relativamente à análise da EPSS nos canídeos, os resultados mostraram que apenas os 

pacientes com CMD apresentaram este índice alterado. Em dois canídeos de porte gigante 

com CMD foi encontrada uma EPSS no limite do valor aceitável como normal (8mm), 

estando nos restantes três casos deste grupo a EPSS acima deste valor. Já no grupo de 

canídeos de porte miniatura a grande, os pacientes com CMD, a EPSS só se encontrou 

dentro dos valores normais (≤6mm) num animal. Estes valores são próximos dos relatados 

por Calvert et al. (1982) e são suportados pela perda de movimento dos folhetos da válvula 

mitral que ocorre na CMD moderada a grave como consequência do menor fluxo transmitral, 

secundário ao aumento de pressão sistólica final, por disfunção sistólica e à dilatação VE 

(Brown & Gaillot, 2008; Boon, 2006; Kienle & Thomas, 2002). No grupo de felídeos não foi 

verificado nenhum caso em que este parâmetro estivesse alterado. No entanto, esperar-se-

ia encontrar algum paciente com CMD com a EPSS superior ao normal (≤5mm), segundo o 

estudo realizado por Moise et al. (1986), no qual foram observados 6 felídeos, num grupo de 

7, com aumento do valor da EPSS. 

Quanto à avaliação da FES, no grupo de canídeos foram encontrados casos de perda de 

contractilidade miocárdica, traduzida pela diminuição deste índice, apenas nos pacientes 

com CMD. Com efeito, verificou-se que num único caso de CMD o valor da FES se 
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encontrava dentro dos valores normais (30 a 40%), estando nos restantes 16 canídeos com 

CMD inferior ao intervalo normal. Estes valores vão de encontro aos dados apresentados 

por vários autores que relataram a diminuição da capacidade contráctil do miocárdio 

associada à CMD (Chetboul, et al., 2007; Calvert, 2001; Luís & Carvalho, 1998). Foi 

sugerido por alguns autores (Kienle & Thomas, 2002; Kittleson & Kienle, 1998) uma 

classificação da CMD de acordo com os valores da FES, segundo a qual uma FES entre 

20% e 25% é uma evidência de doença ligeira, entre 15% e 20% de doença considerada 

moderada e inferior a 15% de doença grave. Neste sentido, pode afirmar-se que integraram 

o presente estudo 5 pacientes com CMD grave, 5 com CMD moderada e 2 com CMD ligeira. 

Os restantes casos de CMD não se enquadram nesta classificação, o que pode estar 

relacionado com o facto de se encontrarem noutra fase da evolução da doença ou por 

estarem já a ser medicados e terem recuperado a FES.  

Relativamente aos valores da FES que se verificaram aumentados nos casos das doenças 

cardíacas congénitas estão de acordo com a literatura. Encontra-se descrito que na 

estenose aórtica e na estenose pulmonar a função ventricular sistólica está geralmente 

preservada, determinando-se uma FES normal ou ligeiramente aumentada (Boon, 2006; 

Oyama et al., 2005; Kienle & Thomas, 2002; Wingfield & Boon, 1987). Na PCA a FES 

elevada é incomum (Boon, 2006), verificando-se nos casos de sobrecarga de volume em 

que a função ventricular sistólica está preservada, tendo sido observada em 21% dos 

pacientes incluídos num estudo (Kienle & Thomas, 2002). Wingfield e Boon (1987) relataram 

uma FES média de 38.88 ± 1.06%, próxima do limite superior normal, em canídeos com 

DSV.  

Em relação aos pacientes com doenças cardíacas adquiridas, encontraram-se valores da 

FES elevados tal como é referido na literatura consultada. Na amostra de canídeos com 

ICVM observou-se que em 40% dos casos a FES estava dentro dos valores normais e em 

60% estava aumentada. Estes dados são justificados pelo facto da contractilidade estar 

preservada nos casos de ICVM, uma vez que o VE é capaz de ejectar uma parte do seu 

volume no AE no início da sístole, reduzindo o volume sistólico final e assim o stress 

sistólico final da parede VE (Kienle & Thomas, 2002; Kittelson et al., 1984). Foi mencionado 

por alguns autores (Boon, 2006; Häggström et al., 2005) que a FES normal pode estar 

associada a RM ligeira e a FES aumentada (> 50%) a RM moderada a grave, em cães de 

pequeno porte, devido à hipertrofia excêntrica do VE por sobrecarga de volume e ao 

aumento do diâmetro do VE no final da diástole (Kittleson & Kienle, 1998). Em relação à 

CMR os valores da FES encontrados neste estudo estão de acordo com os valores 

apresentados por vários autores (Boon, 2006; Kienle, 2001; Kittleson & Kienle, 1998). Na 

maior parte dos canídeos afectados por CMAVD não ocorrem alterações na dimensão das 

câmaras cardíacas nem na função sistólica VE (Meurs, 2005; Meurs, 2004), o que justifica o 

facto dos pacientes com CMAVD apresentarem uma FES normal ou aumentada. Nos 
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canídeos com HP apenas se verificou um caso em que a FES se encontrou aumentada, 

estando os restantes dentro dos valores normais, o que se encontra de acordo com a autora 

Boon (2006) que menciona que na HP os parâmetros de função VE, incluindo a FES, 

encontram-se dentro de valores normais mesmo quando o débito cardíaco está 

comprometido.  

No grupo de felídeos incluídos no presente estudo não se observou nenhum paciente com a 

FES diminuída, embora se esperasse encontrar valores de FES reduzidos nos casos de 

CMD, conforme relatado por Moise et al. (1986). Todavia constatou-se que nos casos de 

CMD (n=2) o valor da FES foi inferior a 40% e que em todos os casos de CMH (n=10) este 

parâmetro estava acima dos 40%. No grupo de felídeos verificou-se ainda que em 50% 

(n=5) dos casos de CMH o valor da FES estava acima do intervalo normal, tal como também 

já foi relatado por Fox et al. (1995). Porém, é comummente aceite que o valor da FES é 

similar em felídeos saudáveis e em felídeos com CMH (Adin & Diley-Poston, 2007; 

Sampedrano et al., 2006; Moise et al., 1986), o que justifica os 50% (n=5) de casos de CMH 

nos quais o valor da FES encontrado pertencia ao intervalo de valores normais. 

Os resultados relativos às alterações da FC no grupo de canídeos da amostra em estudo 

evidenciam uma grande variação de valores. Os pacientes que revelaram taquicardia 

apresentavam doença cardíaca, nomeadamente ICVM, CMD, CMR e CMAVD. Quanto aos 

casos de ICVM, CMD e CMR, a FC elevada pode estar associada à própria doença, na 

medida em que consiste num mecanismo de compensação de baixo débito cardíaco, 

através do qual o VE tenta compensar a diminuição do volume sistólico que acompanha a 

progressão das referidas doenças (Häggström et al., 2005; Calvert, 2001; Kittleson & Kienle, 

1998; Luís & Carvalho, 1998; Kittelson et al., 1984). Neste sentido, as situações de 

taquicardia traduzem um comprometimento acentuado da função cardíaca, quer por perda 

do tempo de enchimento diastólico, quer por grande aumento do consumo miocárdico de 

oxigénio. Outra explicação possível para a presença deste parâmetro aumentado nalguns 

pacientes prende-se com o facto dos animais desenvolverem facilmente um estado de 

taquicardia devida a medo, excitação, ansiedade ou stress causados pelo exame. 

Relativamente aos animais com CMAVD que apresentaram taquicardia, esta alteração pode 

ser justificada pelo facto desta doença ser caracterizada clinicamente pela presença de 

taquiarritmias originadas no VD (Meurs et al., 2007; Meurs, 2004). Os únicos dois casos de 

bradicardia observados foram apresentados por animais saudáveis, o que pode estar 

relacionado com a idade, a estatura ou a presença de outras doenças que não do foro 

cardíaco. O número de factores envolvidos e com repercussões na FC tornam limitadas as 

conclusões associadas à leitura deste parâmetro. 

No presente estudo não foram registadas alterações da FC no grupo de felídeos. Contudo, 

segundo alguns autores poder-se-iam ter verificado situações de taquicardia em felídeos 

com CMH (Rush, 1998; Golden & Bright, 1990) ou com CMD (Kienle, 2001; Luís & Carvalho, 
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1998), assim como nos animais saudáveis devido a factores como ansiedade ou stress 

causados pela consulta. 

A relação entre as várias alterações dos parâmetros ecocardiográficos incluídos neste 

estudo, encontradas para cada doença cardíaca diagnosticada em canídeos e felídeos, vão 

de encontro aos aspectos acima discutidos, constituindo uma perspectiva diferente de 

análise destes dados. 

 

6.5.1. Limitações do estudo 

O presente estudo apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar e, apesar dos critérios 

de exclusão estabelecidos, não é possível afirmar com toda a segurança que não existiram 

situações de doença concomitante que possam ter afectado os resultados. Por outro lado, o 

facto de se terem excluído alguns casos, em que não se conseguiu executar as quatro 

medições ecocardiográficas em estudo, interferiu na determinação da prevalência das várias 

afecções. Este facto sugere que, mesmo quando efectuadas por clínicos experientes, as 

medições ecocardiográficas podem apresentar algumas dificuldades na sua obtenção 

devido à influência de vários factores tais como, o porte ou o estado de ansiedade dos 

animais. 

Outra limitação consistiu na falta do registo do peso exacto dos pacientes. Numa tentativa 

de contornar e atenuar esta limitação, categorizaram-se os canídeos de raça pura nos cinco 

grupos já referidos, com base no peso médio em adulto de cada raça. Os animais de raça 

indeterminada foram integrados nestes grupos, uma vez que foi registado o seu peso 

aproximado. 

Por fim, e igualmente de elevada importância, surge o facto de ter sido realizado um estudo 

clínico, e não um estudo com significância estatística, mesmo tendo uma amostra 

populacional constituída por 152 casos. Esta opção prende-se com o facto da amostra 

populacional ser heterogénea segundo vários aspectos, nomeadamente, a espécie, a raça, 

a idade, a representação de cada doença, a fase da evolução da doença e a medicação em 

curso. Neste sentido, a análise dos parâmetros seleccionados para a execução deste estudo 

traduziu tendências de interpretação dos resultados obtidos. 
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7. Conclusão 

Esta dissertação resulta de um estágio curricular de cinco meses realizado no IVP, cujas 

características particulares da casuística permitiram uma especial dedicação a alguns 

parâmetros obtidos pela ecocardiografia. Ao longo do estágio foram submetidos a exame 

ecocardiográfico 211 canídeos (29% da população de canídeos) e 29 felídeos (12% da 

população total de felídeos). Estes valores permitem constatar a importância da 

ecocardiografia no diagnóstico cardiológico. Porém, os dados fornecidos pelo exame 

ecocardiográfico devem ser sempre contextualizados com a informação obtida a partir da 

história pregressa, do exame físico do animal, da auscultação torácica minuciosa, bem como 

de outros exames complementares incluídos no plano de diagnóstico.  

Relativamente ao estudo retrospectivo efectuado pode afirmar-se que a amostra 

populacional do IVP apresentou características epidemiológicas que se encontram a par da 

literatura veterinária, apesar das limitações presentes. Ocorre que a CMR constitui uma 

excepção por ter sido diagnosticada apenas em canídeos quando nas publicações 

consultadas é encontrada essencialmente em felídeos.  

No que concerne às medições ecocardiográficas foi evidente a relevância dos parâmetros 

usados na avaliação da função cardíaca, nomeadamente, o coeficiente AE/Ao, a EPSS e a 

FES, no diagnóstico das diversas doenças cardíacas. Por outro lado, a avaliação da FC, 

embora represente um componente indispensável da auscultação cardíaca, revelou-se de 

menor utilidade em termos de diagnóstico, devido à facilidade com que os animais 

desenvolvem um estado de taquicardia por medo, excitação, ansiedade ou stress causados 

pelo exame. Excepção feita para os casos em que estejam presentes taquiarritmias 

cardíacas que caracterizam algumas doenças como a CMAVD.  

Das alterações verificadas nos parâmetros em estudo destaca-se o aumento do coeficiente 

AE/Ao em 48% dos canídeos com ICVM, em 82% dos canídeos com CMD e em 100% dos 

felídeos com CMD; o aumento da EPSS em todos os canídeos com CMD, à excepção de 

um único caso; a diminuição da FES em todos os canídeos com CMD, à excepção de um 

único caso; e o aumento da FES em 50% dos felídeos com CMH. Dos resultados obtidos 

pôde concluir-se a importância da avaliação cuidadosa de cada animal e a necessidade de 

estabelecer uma relação entre os dados obtidos pelas medições ecocardiográficas, não 

devendo estas ser utilizadas isoladamente no diagnóstico e no estabelecimento do 

prognóstico dos animais. 

Ao finalizar o estágio curricular e a tese de mestrado integrado posso concluir que a sua 

realização no IVP foi consideravelmente positiva, uma vez que a aquisição de aptidões 

práticas, na área de clínica e cirurgia de animais de companhia, durante os cinco meses, 

através do sempre disponível e empenhado corpo clínico e auxiliares, me permitiram 

consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Medicina 

Veterinária. 
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Anexo 1. Valores referência de alguns parâmetros ecocardiográficos obtidos em modo M para canídeos saudáveis de várias raças. 

Referência/Fonte Raça N Peso (Kg) AE (cm) Ao (cm) AE/Ao 
EPSS 

(cm) 
DVEd (cm) DVEs (cm) FES (%) 

FC 

(bpm) 

Morrison et al., 

1992 
Caniche 20 

3.0 ± 2.0 

[1.4-9.0] 

1.20 

[0.80-1.80] 

1.00 

[0.80-1.30] 
1.2 [0-0.2] 

2.00 

[1.60-2.80] 

1.00 

[0.80-1.60] 

47 ± 6 

 [35-57] 

150 

[100-200] 

Yamato et al., 

2006
1
 

Caniche 30 4.5 ± 1.4 
1.42 ± 0.12 

[1.18-1.78] 

1.32 ± 0.13 

[1.06-1.51] 
 

0.3 ± 0.1 

[0.0-0.4] 

2.31 ± 0.27 

[1.87-3.12] 

1.37 ± 0.19 

[0.91-1.76] 

41 ± 4 

[30-53] 

104 ± 22 

[65-159] 

Della Torre et al., 

2000
3
 

Galgo Italiano 20 
5.4 ± 1.5 

[3.2-8.4] 
    

2.22 ± 0.27 

[1.63-2.66] 

1.28 ± 0.28 

[0.84-1.76] 

43 ± 7 

[32-56] 
 

Silva et al., 2008
1,2

 
Schnauzer 

Miniatura 
24 8.4 ± 1.6    0.3 ± 0.1   42 ± 4 103 

Häggstrom 

Cornell et al., 2004 

Cavalier King 

Charles 

Spaniel 

57 
8.9 ± 1.4 

[5.5-11.9] 

1.60 ± 0.19 

[1.10-2.25] 

1.60 ± 0.15 

[1.20-2.00] 
  

2.92 ± 0.31 

[2.20-3.55] 

1.96 ± 0.25 

[1.50-2.70] 

33 ± 5 

[21-44] 
 

Crippa et al., 1992
1
 Beagle 50 

8.9 ± 1.5 

[5.9-12.0] 
    

2.63 ± 0.34 

[1.80-3.30] 

1.57 ± 0.34 

[0.80-2.70] 

40 ± 9 

[20-70] 
 

Pedersen 

Cornell et al., 2004 
Teckel 33 

9.5 ± 1.9 

[6.2-16.0] 

1.63 ± 0.23 

[1.00-2.10] 

1.82 ± 0.18 

[1.50-2.30] 
  

2.84 ± 0.33 

[2.20-3.60] 

1.88 ± 0.29 

[1.20-2.60] 

34 ± 7 

[19-53] 
 

Baade et al., 2002 
West Highland 

White Terrier 
24 

10.3 ± 0.9 

[8.5-12.1] 
    

2.88 

[1.74-4.02] 

2.00 

[1.26-2.74] 

35 ± 7 

[21-49] 
 

Gooding et al., 

1986 

Cocker 

Spaniel Inglês 
12 

12.2 ± 2.4 

[8.5-15.8] 
    

3.38 ± 0.35 

[2.90-4.00] 

2.23 ± 0.29 

[1.90-2.80] 

34 ± 5 

[29-43] 
 

Morrison et al., 

1992 
Welsh Corgi 20 

15.0 ± 2.9 

[8.0-19.0] 

2.10 

[1.20-2.40] 

1.80 

[1.50-2.20] 
1.17 [0-0.5] 

3.20 

[2.80-4.00] 

1.90 

[1.20-2.30] 

44 ± 6 

[33-57] 
 

Sisson e Schaeffer, 

1991
1
 

Pointer Inglês 16 
19.2 ± 2.8 

[13.6-24.9] 

2.26 ± 0.20 

[1.86-2.66] 

2.41 ± 0.17 

[2.07-2.75] 

0.94 ± 0.07 

[0.80-1.08] 
 

3.92 ± 0.24 

[3.44-4.40] 

2.53 ± 0.24 

[2.05-3.01] 

36 ± 4 

[28-44] 
107 ± 17 

Morrison et al., 

1992 
Galgo Afegão 20 

23.0 ± 5.1 

[17.0-36.0] 

2.60 

[1.80-3.50] 

2.60 

[2.00-3.40] 
1.0 [0-1.0] 

4.20 

[3.30-5.20] 

2.80 

[2.00-3.70] 

33 ± 6 

[24-48] 
 

Silva et al., 2008
1,2

 Boxer 24 25.1 ± 2.6    0.5 ± 0.1   35 ± 3 112 

Page et al., 1993 Galgo Inglês 16 
26.6 ± 3.5 

[20.7-32.5] 
    

4.41 ± 0.30 

[4.00-4.90] 

3.25 ± 0.35 

[2.90-3.80] 

25 ± 6 

[17-35] 
 

Della Torre et al., 

2000
3
 

Galgo Inglês 20 
26.9 ± 3.3 

[21.7-31.5] 
    

4.27 ± 0.28 

[3.88-4.92] 

3.21 ± 0.25 

[2.84-3.66] 

25 ± 4 

[18-32] 
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Anexo 1. (continuação) Valores referência de alguns parâmetros ecocardiográficos obtidos em modo M para canídeos saudáveis de várias raças. 
Pellegrino et al., 

2007
1
 

Golden 

Retriever 
20 28.9 ± 4.8 2.84 ± 0.23 2.62 ± 0.24 1.09 ± 0.08 0.5 ± 0.2 4.40 ±0.25 2.76 ± 0.24 37 ± 5 105 ± 20 

Snyder et al., 1995 Galgo Inglês 11 
29.1 ± 3.7 

[24.9-36.3] 
    

4.69 ± 0.30 

[3.98-4.98] 

3.33 ± 0.26 

[2.84-3.63] 

29 ± 4 

[24-37] 
[66-131] 

Muzzi et al., 2006
1
 Pastor Alemão 60 

30.2 ± 4.0 

[22.0-37.2] 
2.43 ± 0.21 2.52 ± 0.16 0.97 ± 0.09 0.5 ± 0.1 4.17 ± 0.50 3.10 ± 0.51 29 ± 7 64 ± 9 

Vollmar 

Cornell et al., 2004 
Boxer 75 

31.0 ± 4.8 

[22.5-43.0] 

2.46 ± 0.31 

[1.72-3.46] 

2.28 ± 0.22 

[1.82-3.00] 

1.06 

[1.04-1.08] 
 

4.13 ± 0.38 

[3.27-5.08] 

2.78 ± 0.31 

[2.00-3.59] 

33 ± 4 

[26-41] 
 

Morrison et al., 

1992 

Golden 

Retriever 
20 

32.0 ± 4.8 

[23.0-41.0] 

2.70 

[1.60-3.20] 

2.40 

[1.40-2.70] 
1.13 [0.1-1.0] 

4.50 

[3.70-5.10] 

2.70 

[1.80-3.50] 

39 ± 7 

[27-55] 
 

Kayar et al., 2006
1
 Pastor Alemão 50 

34.6 ± 2.7 

[28.0-40.0] 
2.46 ± 0.23 2.73 ± 0.83 0.90 ± 0.08  4.95 ± 0.47 3.43 ± 0.34 31 ± 3  

Minors e O´Grady, 

1998
1
 

Doberman 

Pinscher 
23      

4.01 ± 0.06 

[3.47-4.55] 

3.14 ± 0.06 

[2.59-3.69] 

22 ± 1 

[14-29] 
93 ± 3 

Calvert e Brown, 

1986
1
 

Doberman 

Pinscher 
21 

36.0 ± 2.9 

[31.0-42.0] 

2.66 ± 0.15 

[2.20-2.80] 

2.99 ± 0.23 

[2.80-3.50] 

0.89 ± 0.64 

[0.80-1.00] 
[0.3-0.7] 

4.68 ± 0.42 

[4.10-5.50] 

3.08 ± 0.33 

[2.50-3.60] 

34 ± 2 

[32-38] 
[66-150] 

Lobo et al., 2008
1
 

Serra da 

Estrela 
74 

46.9 ± 8.8 

[30.0-75.0] 

3.26 ± 0.46  

[2.34-4.18] 

2.70 ± 0.37 

[1.96-3.44] 

1.23 ± 0.21 

[0.81-1.65] 

0.6 ± 0.2 

[0.2-1.0] 
 

3.30 ± 0.44 

[2.42-4.18] 

34 ± 6 

[23-46] 
[57-160] 

Bayon et al., 2004 
Mastim 

Espanhol 
12 

52.4 ± 3.3 

[45.8-59.0] 

2.85 ± 0.09 

[2.67-3.03] 

2.76 ± 0.08 

[2.61-2.91] 
1.03  

4.77 ± 0.14 

[4.50-5.04] 

2.90 ± 0.11 

[2.69-3.11] 
39 ± 2 107 ± 5 

Koch et al., 1996 Terra Nova 27 
61.0 ± 5.6 

[47.0-69.5] 

3.00 

[2.40-3.30] 

2.90 

[2.60-3.30] 

1.0 

[0.8-1.25] 
[0.3-1.4] 

5.00 

[4.40-6.00] 

3.55 

[2.90-4.40] 

30 ± 4 

[22-37] 
[70-120] 

Koch et al., 1996 Grand Danois 15 
62.0 ± 6.6 

[52.0-75.0] 

3.30 

[2.80-4.60] 

2.95 

[2.80-3.40] 

1.1 

[0.9-1.5] 
[0.5-1.2] 

5.30 

[4.40-5.90] 

3.95 

[3.40-4.50] 

25 ± 5 

[18-36] 

[100-

130] 

Vollmar 

Cornell et al., 2004 

Wolfhound 

Irlandês 
144 

63.5 ± 8.3 

[45.0-91.0] 

3.18 ± 0.31 

[2.47-3.89] 

3.29 ± 0.30 

[2.71-4.13] 
0.99  

5.07 ± 0.37 

[4.30-5.97] 

3.35 ± 0.33 

[2.55-4.09] 

34 ± 4 

[25-45] 
 

Koch et al., 1996 
Wolfhound 

Irlandês 
20 

68.5 ± 8.0 

[50.0-80.0] 

3.10 

[2.20-3.50] 

3.00 

[2.90-3.10] 

1.0 

[0.75-1.15] 
[0.1-1.0] 

5.00 

[4.60-5.90] 

3.60 

[3.30-4.50] 

28 ± 4 

[20-34] 
[70-120] 

1
Dados retirados da fonte/artigo, todos os outros retirados de livros (Brown & Gaillot, 2008; Ware, 2007; Boon, 2006).  

2
Os canídeos foram submetidos a sedação com acepromazina 

(0.03mg/Kg). 
3
Os canídeos foram sedados com uma combinação de acepromazina (0.03mg/Kg) e morfina (0.5mg/Kg).  

Apresentação dos valores: média ou mediana ± desvio padrão e/ou [mínimo-máximo].  

N, número de animais examinados; AE, diâmetro do átrio esquerdo; Ao, diâmetro da aorta; AE/Ao, coeficiente átrio esquerdo/aorta; EPSS, distância do septo interventricular ao ponto 

E; DEVd, diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole; DEVs, diâmetro do ventrículo esquerdo em sístole; FES, fracção de encurtamento sistólica; FC, frequência cardíaca.  
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Anexo 2. Valores referência de alguns parâmetros ecocardiográficos obtidos em modo M, relacionados com o peso, para cães saudáveis de várias 

raças. 

Referência/Fonte Raça N Peso (Kg) pAE (cm) pAo (cm) pDVEd (cm) pDVEs (cm) FES (%) 

Morrison et al., 1992 Caniche 20 
3.0 ± 2.0 

[1.4-9.0] 

1.5 ± 0.23 

[0.70-1.57] 

0.87 ±0.12 

[0.70-1.13] 

1.74 ± 0.28 

[1.40-2.44] 

0.87 ±0.19 

[0.70-1.40] 
 

Yamato 

Hall et al., 2008
1
 

Caniche 30 4.5 ± 1.4 1.08 ± 0.09 1.00 ± 0.10 1.76 ± 0.20 1.04 ± 0.15 41 ± 4 

Della Torre et al., 2000
2
 Galgo Italiano 20 

5.4 ± 1.5 

[3.2-8.4] 
  

1.61 ± 0.18 

[1.17-1.88] 

0.93 ± 0.17 

[0.62-1.22] 

43 ± 7  

[32-56] 

Häggstrom 

Cornell et al., 2004 

Cavalier King 

Charles Spaniel 
57 

8.9 ± 1.4 

[5.5-11.9] 

0.97 ± 0.10 

[0.76-1.24] 

0.98 ± 0.09 

[0.78-1.19] 

1.78 ± 0.16 

[1.40-2.16] 

1.19 ± 0.14 

[0.91-1.60] 

33 ± 5 

[21-44] 

Crippa et al., 1992 Beagle 20 
8.9 ± 1.5 

[5.9-11.9] 
  

1.60 

[1.18-2.01] 

0.95 

[0.54-1.37] 

40 

[22-58] 

Pedersen 

Cornell et al., 2004 
Teckel 33 

9.5 ± 1.9 

[6.2-16.0] 

0.98 ± 0.14 

[0.60-1.18] 

1.08 ± 0.09 

[0.90-1.25] 

1.70 ± 0.19 

[1.32-2.37] 

1.12 ± 0.16 

[0.72-1.51] 

34 ± 7 

[19-53] 

Une 

Hall et al., 2008
1
 

Beagle 19 9.9 ± 2.6 0.91 ± 0.09 0.89 ± 0.08 1.82 ± 0.23 1.21 ± 0.18 33 ± 3 

Baade et al., 2002 
West Highland 

White Terrier 
24 

10.3 ± 0.9 

[8.5-12.1] 
  

1.66 ± 0.34 

[1.01-2.32] 

1.16 ± 0.22 

[0.73-1.58] 

35 ± 7 

[21-49] 

Gooding et al., 1986 
Cocker Spaniel 

Inglês 
12 

12.2 ± 2.4 

[8.5-15.8] 
  

1.85 ± 0.14 

[1.62-2.04] 

1.22 ± 0.14 

[1.02-1.41] 

34 ± 5 

[29-43] 

Della Torre et al., 2000
2
 Whippet 20 

14.5 ± 2.1 

[10.8-20.2] 
  

1.86 ± 0.12 

[1.56-2.03] 

1.25 ± 0.14 

[0.96-1.49] 

33 ± 5 

[25-47] 

Morrison et al., 1992 Welsh Corgi 20 
15.0 ± 2.9 

[8.0-19.0] 

1.07 ± 0.16 

[0.61-1.22] 

0.92 ± 0.10 

[0.76-1.12] 

1.63 ± 0.16 

[1.43-2.04] 

0.97 ± 0.15 

[0.61-1.17] 

44 ± 6 

[33-57] 

Mashiro 

Hall et al., 2008
1
 

Indeterminada 16 17.6 ± 3.1   1.81 ± 0.12 1.25 ± 0.10 31 ± 4 

Sisson e Schaeffer, 

1991 
Pointer Inglês 16 

19.2 ± 2.8 

[13.6-24.9] 

1.06 ± 0.09 

[0.87-1.25] 

1.13 ± 0.08 

[0.97-1.29] 

1.84 ± 0.11 

[1.62-2.07] 

1.19 ± 0.11 

[0.96-1.41] 

36 ± 4 

[28-44] 

Wey 

Cornell et al., 2004 
Indeterminada 47 

20.8 ± 13.0 

[2.2-47.4] 
  

1.75 ± 0.16 

[1.45-2.09] 

1.16 ± 0.19 

[0.62-1.42] 

34 ± 9 

[23-59] 
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Anexo 2. (continuação) Valores referência de alguns parâmetros ecocardiográficos obtidos em modo M, relacionados com o peso, para cães 

saudáveis de várias raças. 

Morrison et al., 1992 Galgo Afegão 20 
23.0 ± 5.1 

[17.0-36.0] 

1.15 ± 0.20 

[0.80-1.55] 

1.15 ± 0.17 

[0.88-1.50] 

1.86 ± 0.22 

[1.46-2.30] 

1.24 ± 0.20 

[0.88-1.64] 

33 ± 6 

[24-48] 

de Madron, 1983 Indeterminada 27 
24.4 ± 19.2 

[2.7-95.0] 

1.05 ± 0.17 

[0.39-1.26] 

1.06 ± 0.15 

[0.81-1.38] 

1.91 ± 0.16 

[1.49-2.16] 

1.29 ± 0.16 

[0.99-1.68] 

33 ± 6 

[22-46] 

Brown et al., 2003
1
 Indeterminada 50 

25.2 ± 17.4 

[2.3-76.4] 

1.01 ± 0.11 

[0.76-1.27] 

1.00 ± 0.12 

[0.81-1.43] 

1.60 ± 0.15 

[1.31-1.86] 

1.05 ± 0.16 

[0.79-1.37] 

34 ± 7 

[25-50] 

Page et al., 1993 Galgo Inglês 16 
26.6 ± 3.5 

[20.7-32.5] 
  

1.86 ± 0.12 

[1.69-2.06] 

1.37 ± 0.15 

[1.22-1.60] 

25 ± 6 

[17-35] 

Della Torre et al., 2000
2
 Galgo Inglês 20 

26.9 ± 3.3 

[21.7-31.5] 
  

1.79 ± 0.13 

[1.62-2.05] 

1.35 ± 0.10 

[1.22-1.58] 

25 ± 4 

[18-32] 

Gonçalves et al., 2002 Indeterminada 70 
27.7 ± 19.4 

[3.9-97.7] 

1.13 ± 0.14 

[0.89-1.50] 

0.93 ± 0.12 

[0.71-1.48] 

1.52 ± 0.14 

[1.21-1.79] 

0.95 ± 0.13 

[0.61-1.24] 

38 ± 6 

[30-57] 

Herrtage 

Hall et al., 2008
1
 

Boxer 30 28.0 ± 7.1 0.95 ± 0.08 0.91 ± 0.08 1.66 ± 0.21  33 ± 8 

Snyder et al., 1995 Galgo Inglês 11 
29.1 ± 3.7 

[24.9-36.3] 
  

1.92 ± 0.12 

[1.68-2.12] 

1.37 ± 0.11 

[1.20-1.54] 

29 ± 4 

[24-37] 

Schober 

Hall et al., 2008
1
 

Boxer 66 30.0 ± 4.0   1.76 ± 0.19 1.20 ± 0.15 32 ± 6 

Lombard 

Cornell et al., 2004 
Indeterminada 23 

30.1 ± 7.8 

[21.0-44.0] 

0.98 ± 0.13 

[0.62-1.14] 

1.01 ± 0.08 

[0.80-1.17] 

1.76 ± 0.17 

[1.37-2.01] 

1.10 ± 0.13 

[0.82-1.34] 

38 ± 5 

[30-49] 

Muzzi 

Hall et al., 2008
1
 

Pastor Alemão 60 
30.2 ± 3.4 

[22.0-37.2] 
0.98 ± 0.08 1.02 ± 0.06 1.68 ± 0.20 1.25 ± 0.21 29 ± 7 

Vollmar 

Cornell et al., 2004 
Boxer 75 

31.0 ± 4.8 

[22.5-43.0] 

0.99 ± 0.11 

[0.73-1.30] 

0.92 ± 0.08 

[0.79-1.16] 

1.66 ± 0.14 

[1.39-2.09] 

1.12 ± 0.12 

[0.84-1.43] 

33 ± 4 

[26-41] 

Morrison et al., 1992 Golden Retriever 20 
32.0 ± 4.8 

[23.0-41.0] 

1.07 ± 0.17 

[0.63-1.27] 

0.95 ± 0.14 

[0.55-1.07] 

1.78 ± 0.15 

[1.47-2.02] 

1.07 ± 0.18 

[0.71-1.39] 

39 ± 7  

[27-55] 

Kayar 

Hall et al., 2008
1
 

Pastor Alemão 50 
34.6 ± 2.7 

[28.0-40.0] 
0.95 ± 0.09 1.05 ± 0.07 1.74 ± 0.18 1.32 ± 0.13 31 ± 3 

Calvert e Brown et al., 

1986 
Doberman Pinscher 21 

36.0 ± 2.9 

[31.0-42.0] 

1.01 ± 0.06 

[0.84-1.07] 

1.14 ± 0.09 

[1.07-1.33] 

1.78 ± 0.16 

[1.56-2.09] 

1.17 ± 0.13 

[0.95-1.37] 

34 ± 2 

[32-38] 



 

 

1
2
1 

Anexo 2. (continuação) Valores referência de alguns parâmetros ecocardiográficos obtidos em modo M, relacionados com o peso, para cães 

saudáveis de várias raças. 

Vollmar 

Hall et al., 2008
1
 

Deerhound 21 41.3 ± 4.9 1.03 ± 0.14 1.08 ± 0.13 1.86 ± 0.18 1.24 ± 0.19 34 ± 6 

Bayon et al., 2004 Mastim Espanhol 12 
52.4 ± 3.3 

[45.8-59.0] 

0.96 ± 0.03 

[0.90-1.02] 

0.93 ± 0.03 

[0.88-0.98] 

1.60 ± 0.05 

[1.51-1.69] 

0.97 ± 0.04 

[0.90-1.05] 
39 ± 2 

Koch et al., 1996 Terra Nova 27 
61.0 ± 5.6 

[47.0-69.5] 

0.96 ± 0.07 

[0.77-1.05] 

0.93 ± 0.06 

[0.83-1.05] 

1.60 ± 0.13 

[1.41-1.92] 

1.13 ± 0.12 

[0.93-1.41] 

30 ± 4 

[22-37] 

Koch et al., 1996 Grand Danois 15 
62.0 ± 6.6 

[52.0-75.0] 

1.05 ± 0.16 

[0.89-1.46] 

0.94 ± 0.05 

[0.89-1.08] 

1.68 ± 0.14 

[1.40-1.87] 

1.26 ± 0.10 

[1.08-1.43] 

25 ± 5 

[18-36] 

Vollmar 

Cornell et al., 2004 
Wolfhound Irlandês 144 

63.5 ± 8.3 

[45.0-91.0] 

1.01 ± 0.11 

[0.73-1.26] 

1.04 ± 0.09 

[0.89-1.30] 

1.60 ± 0.12 

[1.33-1.88] 

1.06 ± 0.11 

[0.83-1.29] 

34 ± 4 

[25-45] 

Koch et al., 1996 Wolfhound Irlandês 20 
68.5 ± 8.0 

[50.0-80.0] 

0.95 ± 0.11 

[0.68-1.08] 

0.92 ± 0.02 

[0.89-0.95] 

1.54 ± 0.11 

[1.41-1.81] 

1.11 ± 0.10 

[1.01-1.38] 

28 ± 4 

[20-34] 
1
Dados retirados da fonte/artigo, todos os outros retirados de livros (Brown & Gaillot, 2008; Ware, 2007; Boon, 2006). 

2
Os cães foram sedados com uma combinação de acepromazina (0.03mg/Kg) e morfina (0.5mg/Kg). 

Apresentação dos valores: média ou mediana ± desvio padrão e/ou [mínimo-máximo]. 

N, número de animais examinados; pAE, diâmetro do átrio esquerdo; pAo, diâmetro da aorta; pDEVd, diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole; pDEVs, diâmetro do ventrículo 

esquerdo em sístole; FES, fracção de encurtamento sistólica.   
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Anexo 3. Valores referência de alguns parâmetros ecocardiográficas em felídeos saudáveis. 

Referência
/Fonte 

Pipers et 
al., 1979

1
 

Jacobs e 
Knight, 
1985

1
 

Bonagura 
et al., 
1985 

Moise et al, 
1986

1
 

Sisson et 
al., 1991 

Adin e 
Diley-

Poston, 
2007

1
 

Allen, 
1982

1
 

Allen e 
Downey, 

1983 

Fox et al., 
1985 

DeMadron 
et al., 1985 

DeMadron 
et al., 1985 

Schille e 
Skrodzki, 
1999

1,2
 

Drourr et 
al., 2005

1,3
 

Modo 
ecográfico 

M M M M M M M M M M B M M 

Anestesia/ 
Sedação 

--- --- --- --- --- --- 
Pentobarbit

al sódico 

Xilazina e 
pentobarbit
al sódico 

Ketamina 

6 com 
Acepromazi

na/ 
ketamina 

6 com 
Acepromazi

na/ 
ketamina 

--- --- 

Nº animais 25 30  11 79 44 10 8 30 13 13 7 105 

Peso (Kg) [2.30-6.80] [1.96-6.26]  4.30 ± 0.50 [2.70-8.20] [2.50-8.50] 3.64 ± 0.66 3.50 ± 0.41 [2.05-6.80] 3.6 ± 1.05 3.6 ± 1.05 [1.07-1.63] [2.72-8.39] 

AE (cm) [0.45-1.12] [0.93-1.51] [0.85-1.25] 1.21 ± 0.18 [0.70-1.70] 1.13 ± 0.17 1.00 ± 0.07  [0.72-1.33] [0.89-1.29] [1.03-1.39] [0.73-0.98] [1.03-1.76] 

Ao (cm) [0.40-1.18] [0.72-1.19] [0.65-1.10] 0.95 ±0.15 [0.60-1.21] 0.95 ±0.14 0.90 ± 0.07  [0.71-1.15] [0.68-0.96] [0.71-1.21] [0.53-0.73] [0.81-1.57] 

AE/Ao 0.99 [0.95-1.65] [0.80-1.30] 1.29 ± 0.23 [0.88-1.79] 1.20 ± 0.19 1.12  [0.73-1.64]   [1.20-1.60] [0.86-1.84] 

EPSS (cm) [0.23-0.56] [0.00-0.21]  0.04 ± 0.07 [0.00-0.20]         

DVEd (cm) [1.12-2.18] [1.20-1.98] [1.10-1.60] 1.51 ± 0.21 [1.08-2.14] 1.54 ± 0.16 1.30 ± 0.12 1.29 ± 0.09 [1.07-1.73] [1.13-1.55] [1.07-1.63] [0.92-1.33] [1.21-2.33] 

DVEs (cm) [0.64-1.68] [0.52-1.08] [0.60-1.00] 0.69 ± 0.22 [0.40-1.12] 0.75 ± 0.19 0.86 ± 0.16 0.88 ± 0.08 [0.49-1.16] [0.69-1.01] [0.55-1.13] [0.51-0.73] [0.50-1.45] 

FES (%) [23-56] [39-61] [29-35] 55 ± 10 [40-67] 53 ± 11 34 ± 3 31 ± 5 [30-60] [26-46] [20-56] [36-52] [32-70] 

FC (bpm) [120-240] [147-242]  182 ± 22 [120-240]  175 ± 20 163 ± 13 [160-300] 196 ± 30 196 ± 30 [211-308]  
1
Dados retirados da fonte/artigo, todos os outros retirados de livros (Brown & Gaillot, 2008; Ware, 2007; Boon, 2006). 

2
Felídeos com 3 meses de vida. 

3
Felídeos da raça Main Coon. 

Apresentação dos valores: média ± desvio padrão ou [mínimo-máximo]. 

AE, diâmetro do átrio esquerdo; Ao, diâmetro da aorta; AE/Ao, coeficiente átrio esquerdo/aorta; EPSS, distância do septo interventricular ao ponto E; DEVd, diâmetro do ventrículo 

esquerdo em diástole; DEVs, diâmetro do ventrículo esquerdo em sístole; FES, fracção de encurtamento sistólica; FC, frequência cardíaca. 
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Anexo 4. Valores de quatro parâmetros ecocardiográficos obtidos nos canídeos do grupo de 

controlo da amostra populacional em estudo (n=35), apresentados consoante a raça. 

Raça fi Peso (Kg)* 

Parâmetros 

AE/Ao 
EPSS 
(mm) 

FES (%) FC (bpm) 

Yorkshire Terrier 1 3 [2-4] 1.0 2 49 120 

Caniche 4 7 [4-10] 1.2 [1.0-1.5] 3 [3-3] 44 [38-49] 128 [110-150] 

Indeterminada 1 [5-10[ 1.0 3 35 155 

Teckel 1 9 [7-11] 1.5 4 46 75 

Cocker Spaniel 

Inglês 
8 14 [12-15] 1.1 [1.0-1.5] 4 [3-6] 35 [30-39] 109 [65-130] 

Indeterminada 5 [10-25[ 1.1 [1-1.3] 3 [2-5] 41 [32-50] 124 [105-140] 

Bull Terrier 1 23 [20-25] 1.2 3 38 130 

Samoiedo 1 27 [23-30] 1.0 3 41 110 

Chow Chow 1 28 [20-35] 1.0 6 35 140 

Boxer 2 28 [25-30] 1.1 [1.0-1.2] 3 [2-4] 38 [32-43] 115 [110-120] 

Rough Collie 1 29 [23-34] 1.2 5 33 110 

Golden Retriever 3 35 [30-40] 1.1 [1-1.2] 4 [2-6] 33 [26-39] 110 [100-120] 

Schnauzer Gigante 1 38 [30-45] 1.2 6 38 80 

Labrador Retriever 2 38 [35-40] 1.0 [1.0-1.0] 4 [3-4] 37 [36-37] 120 [110-130] 

Doberman 1 39 [32-45] 1.0 4 37 135 

Rottweiler 1 50 [38-62] 1.0 3 32 120 

Mastim dos 

Pirenéus 
1 51 [41-60] 1.5 3 42 125 

*Peso médio em adulto da raça. 

Apresentação dos valores: média [mínimo-máximo]. 

AE/Ao, coeficiente átrio esquerdo/aorta; EPSS, distância do septo interventricular ao ponto E; FES, 

fracção de encurtamento sistólica; FC, frequência cardíaca. 

 

 

Anexo 5. Valores de quatro parâmetros ecocardiográficos obtidos nos felídeos do grupo de 

controlo da amostra populacional em estudo (n=12), apresentados consoante a raça. 

Raça fi 

Parâmetros 

AE/Ao EPSS (mm) FES (%) FC (bpm) 

Europeu Comum 7 1.1 [1.0-1.2] 1 [1-2] 44 [37-49] 151 [130-180] 

Main Coon 3 1.1 [1.0-1.2] 2 [2-3] 41 [38-44] 163 [150-190] 

Persa 2 1.0 [1.0-1.0] 2 [2-2] 43 [41-45] 160 [150-170] 

Apresentação dos valores: média [mínimo-máximo]. 

AE/Ao, coeficiente átrio esquerdo/aorta; EPSS, distância do septo interventricular ao ponto E; FES, 

fracção de encurtamento sistólica; FC, frequência cardíaca. 
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Anexo 6. Categorização das raças caninas, utilizada para este estudo, consoante o peso 

médio em adulto de cada uma delas (apresentação por ordem alfabética). 

 

Miniatura (<5Kg): 

 Bichon Maltês 

 Caniche Anão 

 Pequinois 

 Yorkshire Terrier 

 

Pequena (≥ 5Kg e <10Kg): 

 Caniche 

 Cavalier King Charles Spaniel 

 Schnauzer Miniatura 

 Teckel 

 

Média (≥ 10Kg e <25Kg): 

 Bulldog Inglês 

 Bull Terrier 

 Cão de Água Português 

 Cocker Spaniel 

 Epagneul Breton 

 Perdigueiro 

 Podengo Médio 

 Springer Spaniel 

 Whippet 

 

Grande (≥ 25Kg e <40Kg): 

 Boxer 

 Chow Chow 

 Rough Collie 

 Dálmata 

 Doberman Pinscher 

 Golden Retriever 

 Labrador Retriever 

 Leão da Rodésia 

 Pastor Alemão 

 Samoiedo 

 Schnauzer Gigante 

 

Gigante (≥ 40Kg): 

 Dogue Argentino 

 Mastim dos Pirenéus 

 Rottweiler 

 Serra da Estrela 

 Terra Nova 
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