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Resumo 

 

Patologia Cardíaca em Bovinos 

 

Nesta dissertação são descritos alguns casos clínicos relacionados com patologia do 

sistema cardiovascular em bovinos observados durante o período de estágio. 

É feita uma revisão bibliográfica das principais doenças cardíacas encontradas — 

endocardite, pericardite traumática e defeitos do septo ventricular; inserida na discussão dos 

casos clínicos. São também revistas as particularidades da anatomia do coração e do 

exame clínico e complementar do aparelho cardiovascular nesta espécie. 

 

Palavras-chave: bovinos; patologia cardíaca; endocardite; pericardite traumática; defeito do 

septo ventricular. 
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Abstract 

 

Cardiac Pathology in Cattle 

 

In this dissertation some of the clinical cases related to cardiovascular system pathology in 

bovines observed during the period of traineeship are described. 

A bibliographical review of the main cardiac diseases found — endocarditis, traumatic 

pericarditis and ventricular septal defects; is inserted in the discussion of the clinical cases. 

The particularities of the anatomy of the heart, clinical examination and ancillary procedures 

of the cardiovascular device in this species are also reviewed. 

 

Key Words: bovine; cardiac pathology; endocarditis; traumatic pericarditis; ventricular septal 

defects. 
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1. Introdução 
 

Para completar a formação de um médico veterinário é necessária a realização de um 

estágio curricular. Este tem como objectivo proporcionar a aquisição de conhecimentos 

práticos, bem como o treino de procedimentos que farão parte da futura actividade 

profissional. Vem ainda facilitar a inserção no mercado de trabalho. 

O estágio decorreu na Faculdade de Medicina Veterinária, sob a orientação do Dr. George 

Stilwell e do Prof. Doutor Miguel Saraiva Lima, durante seis meses, no período 

compreendido entre 10 de Setembro de 2007 e 10 de Março de 2008. 

Foram realizadas diversas actividades na área de clínica de grandes animais, das quais se 

destacam: a realização de exames clínicos, tratamentos (e.g. administração de 

medicamentos, limpeza e desinfecção de feridas, aparagem de úngulas), descornas, 

colheita de sangue e outras amostras (e.g. zaragatoas oculares, raspagens de pele) para 

análise, avaliação do estadio reprodutivo por palpação rectal, assistência em cirurgias e 

elaboração de necropsias. As principais espécies animais a que se deu assistência durante 

este período foram bovinos, pequenos ruminantes e suínos. A tabela 1 apresenta a 

casuística observada durante o estágio na FMV. 

Tabela 1. Casuística do estágio na FMV. 

Entidade clínica Frequência absoluta 
Bovinos Ovinos Caprinos Suínos 

Patologia congénita 
Defeito do septo ventricular 1 - - - 
Assimetria das válvulas da mitral 1 - - - 
Patologia ocular 
Queratoconjuntivite Infecciosa Bovina 111 - - - 
Cegueira - 2 - - 
Pele e anexos 
Sarna sarcóptica - 1 - - 
Tinha - - 12 - 
Agressão por cães - 3 - - 
Descorna 2 - 5 - 
Sistema digestivo 
Actinobacilose 1 - - - 
Abcesso mandibular 1 - - - 
Deslocamento do abomaso 8 - - - 
Volvo abomasal 1 - - - 
Sobrecarga do abomaso 1 - - - 
Síndrome do rúmen vazio 1 - - - 
Corpo estranho/ruminotomia 1 - - - 
Peritonite 2 - - - 
Diarreia 1 - - - 
Fígado gordo 1 - - - 
Sistema Respiratório 
Pneumonia 91 - - - 
Rinotraqueíte  - - 1 - 
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Tabela 1 (continuação). 

Entidade clínica Frequência absoluta 
Bovinos Ovinos Caprinos Suínos 

Sistema cardiovascular 
Endocardite 1 - - - 
Insuficiência cardíaca direita 1 - - - 
Arritmia cardíaca - - 1 - 
Sistema reprodutor 
Avaliação do estadio reprodutivo por 
palpação rectal 

131 - - - 

Feridas na vulva provocadas por míases 1 - - - 
Parto 1 - 2 - 
Cesariana 1 - - - 
Exame pós-parto 2 - - - 
Retenção placentária 2 - - - 
Metrite 2 - - - 
Sistema urinário 
Amiloidose renal 1 - - - 
Sistema locomotor 
Patologia podal 9 - 2 - 
Aparagem correctiva das úngulas 42 - - - 
Peeira - 12 - - 
Amputação da terceira falange 1 - - - 
Artrite séptica (amputação do membro) 1 - - - 
Rotura tendão 1 - - - 
Luxação coxo-femoral 1 - - - 
Fractura coxal/fémur 1 - - - 
Lesões músculo-esqueléticas dos 
membros posteriores 

1 - - 1 

Encurtamento dos tendões flexores 1 - - - 
Traumatismo da coluna vertebral - 1 - - 
Sistema nervoso 
Paralisia do facial 1 - - - 
Meningite 1 - - - 
Listeriose - - 1 - 
Síndrome vestibular - - - 1 
Úbere e tetos 
Mamite 9 - 2 - 
Dermatite do úbere 4 - - - 
Cirurgia do teto 1 - - - 
Doenças infecciosas 
Clostridiose 1 - - - 
Outros procedimentos 
Avaliação do estado geral 7 5 5 3 
Necropsia 6 - 1 - 

Durante as saídas às explorações e em especial nas realizadas à Estação Zootécnica 

Nacional (EZN), para além do exame e tratamento de animais doentes, pude observar o 

funcionamento de uma exploração de bovinos para a produção de leite, incluindo aspectos 

relacionados com bem-estar animal, maneio alimentar e sua relação com a produção. Na 

                                                           
1 Visitas à exploração 
2 Grupo de animais 
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EZN foi ainda possível ter noção do maneio e actividades praticadas numa suinicultura e 

adquirir alguns conhecimentos relativos à produção de bovinos de carne e de maneio de 

ovinos e caprinos. 

Para além de acompanhar as saídas às explorações também participei na elaboração e 

apresentação de dois casos clínicos para as sessões de apresentação de casos clínicos na 

FMV e na elaboração de uma palestra para as XXXI Jornadas Médico-Veterinárias da 

AEFMV. 

Foi-me proporcionada a oportunidade de passar dois dias na suinicultura da “Sociedade 

Agro-pecuária de Vale Henriques” onde me envolvi na rotina diária de uma exploração de 

suínos e participei em diversas actividades relacionadas com o maneio da exploração, entre 

elas: assistência a partos, tatuagem, vacinação e administração de ferro a leitões, 

brincagem e castração de animais. Assisti ainda à realização de colheitas de sémen e 

preparação de doses para inseminação, inseminações artificiais e diagnósticos de gestação. 

Na exploração de bovinos de leite “Fonte de Leite” também observei e participei em diversas 

actividades relacionadas com o maneio da exploração como: separação dos animais em 

grupos, preparação das vacas para o período de secagem, diagnósticos de gestação por 

ecografia e inseminações artificiais, e em actividades clínicas como cirurgias, prevenção e 

tratamento de patologia podal e tratamento de animais doentes. 

Nos meses de Janeiro e Fevereiro, aproveitando a época de exames na FMV, tive a 

oportunidade de estagiar com a Drª. Maria Johanna Obels na Clínica Veterinária de Santana 

em S. Miguel, Açores o que me permitiu contactar com uma realidade diferente da 

observada até então. Esta clínica engloba o atendimento de grandes e pequenos animais, 

pelo que pude assistir e participar nas consultas, cirurgias e outros procedimentos de rotina 

da clínica de pequenos animais no intervalo entre as chamadas para observação de 

grandes animais. 

As tabelas 2 e 3 apresentam a casuística, em grandes e pequenos animais, observada 

durante esse período. 

Tabela 2. Casuística de grandes animais na Clínica Veterinária de Santana. 

Entidade clínica Frequência absoluta 
Equinos Bovinos Caprinos Suínos 

Patologia ocular 
Úlcera da córnea - - 1 - 
Pele e anexos 
Sarna 1 - - - 
Sistema digestivo 
Doença das mucosas - 1 - - 
Peritonite - 1 - - 
Reticulite traumática - 1 - - 
Diarreia - - 1 - 



4 

Tabela 2 (continuação). 

Entidade clínica Frequência absoluta 
Equinos Bovinos Caprinos Suínos 

Sistema respiratório 
Pneumonia - 3 1 - 
Sistema reprodutor 
Retenção placentária - 4 - - 
Metrite - 3 1 - 
Torção uterina - 1 - - 
Aborto - 4 - - 
Agaláxia - - 2 - 
Distócia - 1 1 - 
Parto - 1 2 - 
Prolapso uterino - - 1 - 
Sistema locomotor 
Poliartrite - - 1 - 
Patologia músculo-esquelética - - - 3 
Sistema nervoso 
Meningite - - 1 - 
Úbere e tetos 
Mamite 1 4 - - 
Mastite-metrite-agaláxia - - - 1 
Estenose do esfíncter do teto - 1 - - 
Alterações metabólicas 
Hipocalcémia - 4 - - 
Cetose - 1 - - 
Outros procedimentos 
Exame em acto de compra 1 - - - 
Necropsia - - 1 - 

 

Tabela 3. Casuística de pequenos animais na Clínica Veterinária de Santana. 

Entidade clínica Frequência absoluta 
Canídeos Felídeos 

Patologia ocular 
Neoplasia - 1 
Prolapso do olho 1 - 
Cegueira 1 - 
Pele e anexos 
Dermatite 1 - 
Dermatite alérgica à picada da pulga 5 - 
Sarna auricular - 8 
Demodecose 1 - 
Tinha - 2 
Carcinoma - 1 
Aderência de alcatrão ao pêlo 1 - 
Abcesso 1 1 
Eczema 1 - 
Sistema digestivo 
Fractura da mandíbula - 2 
Estomatite - 3 
Gastrite 2 - 
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Tabela 3 (continuação). 

Entidade clínica Frequência absoluta 
Canídeos Felídeos 

Gastroenterite/Parvovirose 14 - 
Hepatite 1 - 
Fístulas perianais 2 - 
Megacólon 1 - 
Diarreia 1 - 
Hérnia abdominal 1 - 
Hérnia perineal 1 - 
Tumor abdominal 1 - 
Sistema respiratório 
Rinite - 4 
Pneumonia - 2 
Sistema cardiovascular 
Insuficiência cardíaca 5 - 
Sistema reprodutor 
Diagnóstico gestação (ecografia) 1 - 
Exame pós-parto 1 - 
Piómetra 2 - 
Prolapso cérvix 1 - 
Hiperplasia prostática 1 - 
Sistema urinário 
Infecção urinária 1 9 
Obstrução uretral - 1 
Doença renal crónica 1 - 
Sistema locomotor 
Claudicação 4 1 
Fractura do cotovelo - 1 
Fractura do carpo 1 - 
Fractura do joelho 2 - 
Lesão da coluna vertebral 2 - 
Artrose 2 - 
Displasia da anca 1 - 
Endocrinologia 
Diabetes - 1 
Hipotiroidismo 1 - 
Intoxicações 
Cumarínicos 5 1 
Organofosforados - 2 
Cirurgias 
Ovariohisterectomia 10 5 
Castração 4 19 
Remoção calosidade infectada 1 - 
Amputação da cauda (devido a 
patologia) 3 - 

Remoção de meios de fixação interna 1 1 
Fixação da mandíbula - 1 
Enucleação 1 - 
Mastectomia - 1 
Cesariana 1 - 
Herniorrafia 1 - 
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Tabela 3 (continuação). 

Entidade clínica Frequência absoluta 
Canídeos Felídeos 

Outros procedimentos   
Vacinação 31 17 
Colocação de chip 9 1 
Necropsia 1 3 

Entre as diversas entidades clínicas observadas as que me chamaram mais a atenção 

foram as relacionadas com a patologia do sistema cardiovascular, pelo que decidi 

aprofundar os meus conhecimentos neste assunto. 

A presente dissertação compreende a descrição dos diversos casos clínicos relacionados 

com patologia cardíaca em bovinos observados durante o estágio. Inserida na discussão 

dos casos clínicos é feita uma revisão bibliográfica das principais doenças encontradas. É 

também apresentada uma revisão da anatomia do coração bovino e dos principais aspectos 

a ter em conta na elaboração do exame do sistema cardiovascular desta espécie. 
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2. Anatomia do coração bovino 
 

O coração está localizado no mediastino, no interior do saco pericárdico, encontrando-se a 

maior parte da massa cardíaca no hemitórax esquerdo devido ao tamanho do pulmão direito 

(Ghoshal, 1986). A área ocupada pelo coração, aposta à parede torácica, é relativamente 

grande no lado esquerdo do tórax, estendendo-se desde o bordo caudal da terceira costela 

ao quinto espaço intercostal, enquanto que no lado direito se situa entre o terceiro e o quarto 

espaços intercostais. 

O pericárdio é um saco fibro-seroso que envolve o coração e parte dos grandes vasos. 

Divide-se em duas partes: o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. O pericárdio fibroso, 

um saco completamente fechado de paredes resistentes, encontra-se unido ao esterno 

através dos ligamentos esternopericárdicos direito e esquerdo, enquanto que o pericárdio 

seroso é uma serosa constituída por duas lâminas, a parietal e a visceral. A lâmina parietal, 

que forra a face interna do pericárdio fibroso, e a visceral, que cobre a superfície do coração 

e topos justacardíacos dos grandes vasos, são contínuas numa linha de reflexão sobre os 

grandes vasos e formam entre si a cavidade pericárdica que contém um líquido seroso, em 

quantidade suficiente para permitir uma fácil movimentação do coração — líquido 

pericárdico (Dyce, 2004). 

A parede do coração é constituída, do interior para o exterior, por três camadas: o 

endocárdio, que reveste todas as cavidades e acidentes no interior do coração, o miocárdio, 

músculo que constitui a sua maior parte, e o epicárdio, que corresponde à lâmina visceral do 

pericárdio seroso. 

Este órgão é considerado como tendo uma base, que inclui os dois átrios, um ápice, dois 

bordos, o cefálico-direito e o caudal-esquerdo, e duas faces, a atrial e a auricular. Estas 

últimas são convexas e possuem sulcos que representam a divisão interna do coração em 

quatro câmaras: dois átrios dorsalmente e dois ventrículos ventralmente.  

Os átrios direito e esquerdo estão separados internamente pelo septo interatrial, o septo 

interventricular separa os dois ventrículos. Cada átrio possui uma aurícula que constitui um 

apêndice do mesmo. 

O átrio direito comunica com o ventrículo direito através do óstio atrioventricular direito que 

possui uma valva — valva tricúspide. Esta é composta por três cúspides: septal, parietal e 

angular. O átrio esquerdo também comunica com o ventrículo esquerdo através de um óstio, 

o óstio atrioventricular esquerdo, onde se encontra a valva mitral que possui duas cúspides: 

septal e parietal.  

Nas paredes de ambos os ventrículos encontram-se as trabéculas cárneas, que podem ser 

de três tipos: os músculos papilares, onde se originam as cordas tendíneas que se vão 

inserir na face ventricular das cúspides, as cristas musculares e as trabéculas 
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septomarginais. No caso dos bovinos, a trabécula septomarginal é bem evidente no 

ventrículo direito, estendendo-se obliquamente desde a base do grande músculo papilar à 

parte ventral da parede cranial. À direita do bordo fixo da valva tricúspide estendem-se 

outras trabéculas. No ventrículo esquerdo existem várias trabéculas ramificadas (Ghoshal, 

1986). 

O coração de um bovino adulto pesa cerca de 2,5 kg, o que corresponde, sensivelmente, a 

0,4-0,5% do peso corporal. Possui um sulco intermédio ou caudal, pouco profundo, e 

relativamente ao coração de um equino apresenta um maior comprimento da base ao ápice, 

sendo esta menor em ambos os diâmetros, a região ventricular tem uma forma cónica e é 

mais pontiaguda, o ápice encontra-se relativamente próximo do diafragma, apenas 2,5 cm 

no sentido cranial. (Ghoshal, 1986). 

Os grandes vasos sanguíneos localizam-se nos sulcos coronário e interventricular e estão 

parcialmente mergulhados na gordura subepicárdica que existe em maior quantidade do que 

nos equinos.  

O átrio direito recebe as veias cavas caudal e cefálica direita, a veia áziga esquerda, 

ventralmente à veia cava caudal e veias cardíacas diversas. As veias pulmonares abrem-se 

no átrio esquerdo. 

O tronco pulmonar, que é relativamente grande, abandona o ventrículo direito através do 

cone arterial. A sua porção inicial encontra-se no lado esquerdo do plano mediano, e após 

passar entre as aurículas esquerda e direita divide-se nas artérias pulmonares direita e 

esquerda, sendo a direita normalmente mais longa que a esquerda. Normalmente esta 

divisão ocorre caudalmente ao arco aórtico e ventralmente à bifurcação da traqueia. 

Cranialmente a esta ramificação une-se a aorta descendente por meio do ligamento arterial 

(Ghoshal, 1986). A valva do tronco pulmonar é constituída por três válvulas semilunares de 

tipo nidiforme. 

As artérias pulmonares dividem-se no interior do pulmão seguindo os principais brônquios. A 

artéria pulmonar direita possui quatro ramos secundários, enquanto que a esquerda possui 

apenas dois. Existem anastomoses pré-capilares com ramos da artéria bronquial. 

A artéria aorta abandona o ventrículo esquerdo através do ádito da aorta, que termina no 

óstio aórtico onde se encontra a valva aórtica composta, à semelhança da valva pulmonar, 

por três válvulas nidiformes. 

No anel fibroso aórtico desenvolvem-se dois ossos cardíacos. O direito tem cerca de 4 cm 

de comprimento, forma triangular irregular, encontra-se em aposição com os anéis 

atrioventriculares e a sua face esquerda fornece fixação à válvula semilunar direita da valva 

aórtica. O osso esquerdo é mais pequeno, inconstante e o seu bordo direito fornece fixação 

à válvula semilunar esquerda da valva aórtica. (Ghoshal, 1986). 



3. Exame do sistema cardiovascular bovino

Antes de iniciar o exame físico, propriamente dito, é importante obter a história do paciente e 

proceder a uma análise do ambiente em que este se encontra inserido. A maioria das 

doenças cardiovasculares são esporádicas e envolvem apenas um indivíduo, no entanto, 

quando a sua causa é nutricional, uma intoxicação ou um agente infeccioso podem afectar 

mais do que um animal, como acontece em intoxicações por 

grass), Nerium oleandaer 

(Gay & Radostits, 2000). 

É pois importante obter informações relativas ao número de animais afectado

vacinação/desparasitação do efectivo, à duração dos sinais clínicos, ao estado de saúde 

anterior ao aparecimento dos mesmo, à fase do ciclo produtivo/reprodutivo em que se 

encontra, a alguma alteração que se possa ter verificado no maneio d

se já foi aplicado algum tratamento ao animal.

Algumas situações referidas pelo produtor que nos podem indicar comprometimento do 

aparelho cardiovascular são: crescimento retardado ou perda de condição corporal (CC), 

fadiga ou intolerância ao exercício 

acompanhar o resto da manada; dispneia, tosse, presença de edemas, febre intermitente, 

claudicações ou morte súbita.

Embora existam actualmente diverso

o exame físico continua a ser 

se pela observação, à distância, do animal inserido no seu ambiente normal (figura 1). Esta 

inspecção poderá fornecer diversas pistas que nos permitem desconfiar de 

comprometimento cardíaco

barbela, abdómen ventral, região inferior dos membros ou mesmo sob a forma de ascite; 

dispneia, taquipneia, adopção de 

e jugular (Gay & Radostits, 2000, Peek & McGuirk, 2008). 

fraqueza e de intolerância ao exercício poderão ser observados durante a condução

animal para o local onde se irá continuar o exame 
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3. Exame do sistema cardiovascular bovino 
 

Antes de iniciar o exame físico, propriamente dito, é importante obter a história do paciente e 

álise do ambiente em que este se encontra inserido. A maioria das 

doenças cardiovasculares são esporádicas e envolvem apenas um indivíduo, no entanto, 

quando a sua causa é nutricional, uma intoxicação ou um agente infeccioso podem afectar 

imal, como acontece em intoxicações por Phalaris canariensis

 ou em situações de miocardite provocada por 

É pois importante obter informações relativas ao número de animais afectado

vacinação/desparasitação do efectivo, à duração dos sinais clínicos, ao estado de saúde 

anterior ao aparecimento dos mesmo, à fase do ciclo produtivo/reprodutivo em que se 

encontra, a alguma alteração que se possa ter verificado no maneio d

se já foi aplicado algum tratamento ao animal. 

Algumas situações referidas pelo produtor que nos podem indicar comprometimento do 

aparelho cardiovascular são: crescimento retardado ou perda de condição corporal (CC), 

ância ao exercício — por exemplo, um animal que não consegue 

acompanhar o resto da manada; dispneia, tosse, presença de edemas, febre intermitente, 

claudicações ou morte súbita. 

Embora existam actualmente diversos meios auxiliares de diagnóstico que podemos utilizar, 

o exame físico continua a ser a peça fundamental na prática clínica diária.

se pela observação, à distância, do animal inserido no seu ambiente normal (figura 1). Esta 

poderá fornecer diversas pistas que nos permitem desconfiar de 

comprometimento cardíaco, tais como a existência de edemas — na região submandibular, 

barbela, abdómen ventral, região inferior dos membros ou mesmo sob a forma de ascite; 

adopção de posições ortopneicas e ingurgitamento

e jugular (Gay & Radostits, 2000, Peek & McGuirk, 2008). Para além destes, sinais de 

fraqueza e de intolerância ao exercício poderão ser observados durante a condução

al onde se irá continuar o exame físico. 

Figura 1. Apenas pela observação à 
distância deste animal é possível 
suspeitar da existência de patologia 
cardíaca devido à presença de 
edemas submandibular e da barbela 
exuberantes e de um evidente 
ingurgitamento da veia jugular.

 

Antes de iniciar o exame físico, propriamente dito, é importante obter a história do paciente e 

álise do ambiente em que este se encontra inserido. A maioria das 

doenças cardiovasculares são esporádicas e envolvem apenas um indivíduo, no entanto, 

quando a sua causa é nutricional, uma intoxicação ou um agente infeccioso podem afectar 

Phalaris canariensis (canary 

ou em situações de miocardite provocada por Histophilus somni 

É pois importante obter informações relativas ao número de animais afectados, ao estado de 

vacinação/desparasitação do efectivo, à duração dos sinais clínicos, ao estado de saúde 

anterior ao aparecimento dos mesmo, à fase do ciclo produtivo/reprodutivo em que se 

o animal/exploração e 

Algumas situações referidas pelo produtor que nos podem indicar comprometimento do 

aparelho cardiovascular são: crescimento retardado ou perda de condição corporal (CC), 

por exemplo, um animal que não consegue 

acompanhar o resto da manada; dispneia, tosse, presença de edemas, febre intermitente, 

s meios auxiliares de diagnóstico que podemos utilizar, 

clínica diária. Este deve iniciar-

se pela observação, à distância, do animal inserido no seu ambiente normal (figura 1). Esta 

poderá fornecer diversas pistas que nos permitem desconfiar de 

na região submandibular, 

barbela, abdómen ventral, região inferior dos membros ou mesmo sob a forma de ascite; 

posições ortopneicas e ingurgitamento das veias mamária 

Para além destes, sinais de 

fraqueza e de intolerância ao exercício poderão ser observados durante a condução do 

Apenas pela observação à 
distância deste animal é possível 
suspeitar da existência de patologia 
cardíaca devido à presença de 
edemas submandibular e da barbela 

s e de um evidente 
da veia jugular. 
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O exame físico nos bovinos deve ser iniciado pela região posterior, pois estes estão 

habituados a ser abordados por trás na sua rotina diária (ordenha, palpações rectais, 

inseminações artificiais), e ir continuando em direcção à cabeça que deverá ser examinada 

por último. Também devem ser deixados para o fim procedimentos que causem dor ou 

grande desconforto aos animais pois poderão alterar alguns valores, tais como os da 

frequência cardíaca ou temperatura. 

Existem vários parâmetros que podemos avaliar durante o exame físico do animal que nos 

permitem inferir sobre o estado do sistema cardiovascular. São estes a observação do 

estado geral, a avaliação das membranas mucosas, do pulso arterial, da existência de 

ingurgitamento e/ou pulso dos principais ramos venosos (veia jugular e veia mamária) e a 

auscultação cardíaca. 

Ao olhar para o animal ainda a alguma distância, podemos observar a sua atitude, postura e 

aprumos, avaliar a CC, que nos poderá dar uma ideia da duração da patologia, uma vez que 

esta tende a deteriorar-se com o avançar da mesma, e analisar algum outro sinal que nos 

tenha chamado a atenção. 

A mucosa vaginal é a mais pesquisada nas vacas leiteiras pois, como já foi referido, estas 

estão habituadas a ser abordadas pela região posterior, sendo por isso a que causa menos 

stress ao animal e a de mais fácil acesso. Deverá ser avaliada quanto à sua cor: se está 

rosada, o que corresponde à coloração normal, pálida, congestionada, cianótica, ictérica ou 

apresenta petéquias. A ocorrência de cianose em bovinos devido à existência de shunts 

cardíacos da direita para a esquerda não é frequente (Gay & Radostits, 2000), mas pode 

ocorrer em animais com shunts congénitos, como na tetralogia ou pentalogia de Fallot, 

doenças cardiopulmonares combinadas e insuficiência cardíaca avançada (Gay & Radostits, 

2000, Peek & McGuirk, 2008). 

Também deverá ser avaliado o tempo de repleção capilar, que é um indicador da perfusão 

dos tecidos periféricos e que se encontra aumentado, mais do que 2s, em situações de 

doença cardíaca avançada (Peek & McGuirk, 2008). 

A avaliação do grau de hidratação do animal pode ser feita através do teste da prega de 

pele, que não se deve manter por mais de 2s, da observação das mucosas (se estas se 

encontram secas) e do espaço existente entre o globo ocular e a órbita (enoftalmia ou “olhos 

encovados”), que aumenta à medida que os fluidos oculares e periorbitais vão sendo 

reabsorvidos devido à desidratação (Gay & Radostits, 2000). 

O pulso arterial deverá ser avaliado na artéria coccígea medial, que é palpável na linha 

média ventral da cauda ao nível da comissura ventral da vulva (ou a distância equivalente 

nos machos). Em vitelos poderá utilizar-se a artéria femoral (Gay & Radostits, 2000). A 

auscultação cardíaca realizada em simultâneo com a medição do pulso também nos poderá 
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fornecer informações importantes — défices de pulsação associados a um aumento da 

frequência cardíaca podem ser indicativos de fibrilhação atrial e contracções ventriculares 

prematuras; neste caso, as artérias que se encontram mais facilmente acessíveis são a 

artéria maxilar externa, junto aos ramos da mandíbula no bordo rostral do músculo masséter 

(Terra, 2002), ou a artéria mediana, na face medial da extremidade proximal do membro 

anterior, próximo da junção deste com a cavidade torácica (Gay & Radostits, 2000, Peek & 

McGuirk, 2008). 

A frequência, ritmo e qualidade (amplitude, tensão e velocidade) do pulso devem ser 

registados. A maioria dos bovinos com insuficiência cardíaca possui um pulso com baixa 

amplitude, velocidade aumentada e não simétrico. A detecção de alterações na frequência e 

ritmo deverá alertar para a hipótese de arritmias cardíacas (Peek & McGuirk, 2008). 

A observação e palpação das veias jugular e mamária deverá ser efectuada para a 

avaliação do grau de distensão e da existência de pulsação. Geralmente a veia mamária é 

mais sensível como indicador inicial de aumento da pressão venosa (Peek & McGuirk, 

2008). 

Primeiro aplica-se uma ligeira pressão sobre a veia mamária para detectar a existência de 

pulsação, posteriormente aplica-se um pouco mais de força, que em situações normais é 

mínima, de forma a comprimir o vaso contra a parede abdominal. Quando a veia é difícil de 

comprimir ou rola debaixo dos dedos, pode suspeitar-se de aumento da pressão venosa ou 

insuficiência cardíaca direita. A observação de um pulso na veia mamária é considerado 

anormal, no entanto algumas vacas saudáveis mais velhas, com úberes grandes e uma 

ramificação rica da veia mamária podem apresentar uma ligeira pulsação e ingurgitamento 

da mesma (Peek & McGuirk, 2008). 

A observação da veia jugular transmite-nos informações acerca do funcionamento do 

coração direito. Num bovino adulto normal, em estação, esta encontra-se distendida 5-8 cm 

acima do nível da base do coração (Gay & Radostits, 2000), o que corresponde 

sensivelmente ao quarto distal da goteira da jugular. Ao avaliar a veia jugular é necessário 

diferenciar entre pulso jugular falso, muitas vezes observado em bovinos de pele fina, e 

pulso e distensão jugular verdadeiros. 

O pulso jugular falso ocorre devido a fluxo retrógrado de sangue da contracção atrial no final 

da diástole e expansão da valva AV direita durante a sístole, o enchimento passivo da 

jugular durante a sístole também pode contribuir para este fenómeno. Quando a cabeça e 

pescoço estão levantados o pulso jugular falso pode ascender apenas até uma certa porção 

da área cervical ou mesmo desaparecer. Um pulso jugular verdadeiro preenche a veia 

jugular rapidamente quando a cabeça e pescoço se encontram paralelos ao chão ou 
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ligeiramente elevados. Neste caso, o ingurgitamento da veia é também mais facilmente 

observável (Peek & McGuirk, 2008). 

Para distinguir os dois tipos de pulso, faz-se compressão sobre a jugular com uma mão 

junto ao ramo da mandíbula e outra junto à entrada do peito. Se ao retirar a mão que se 

encontra à entrada do peito a jugular se encher de sangue, estamos perante um pulso 

jugular verdadeiro, que traduz resistência à circulação de retorno que pode ser devido, por 

exemplo, a insuficiência cardíaca (IC) direita, aumento da pressão venosa central ou 

insuficiência da valva AV direita. 

O coração pode ser examinado através da palpação, percussão e auscultação. Ao palpar o 

tórax entre o terceiro e o quinto espaços intercostais, podemos sentir o choque pré-cordial, 

produzido aquando da contracção do coração durante o início da sístole, que ocorre 

simultaneamente com o primeiro som cardíaco. Este pode ser avaliado em relação à 

localização e intensidade, que é menor em animais com uma CC superior a 3,5 (numa 

escala de 5 pontos). O choque pré-cordial raramente se consegue sentir no lado direito de 

animais adultos a não ser que esteja presente uma patologia cardíaca grave ou um 

deslocamento do coração para a direita (Gay & Radostits, 2000). 

Por vezes, quando existem sopros cardíacos de grau elevado, é possível sentir o frémito 

pré-cordial, cujo ponto de maior intensidade equivale ao ponto de intensidade máxima do 

sopro à auscultação (Gay & Radostits, 2000). 

A palpação profunda, com a ponta dos dedos, nas regiões intercostais sobre o coração pode 

originar uma reacção dolorosa em situações de endocardite, pleurite, reticulopericardite 

traumática ou fractura de costelas (Peek & McGuirk, 2008). 

A auscultação cardíaca poderá revelar-se difícil em touros e vacas grandes que se 

encontrem gordos ou possuam uma parede torácica espessa, porque os sons são abafados 

(Peek & McGuirk, 2008). Começa-se por determinar a frequência e ritmo cardíacos. A  

tabela 4 mostra os valores de referência da frequência cardíaca em bovinos, consoante a 

idade. 

Tabela 4. Valores de referência da frequência cardíaca em 
bovinos, durante o repouso (bpm) (baseado em Terra, 2002). 

Animal Média Intervalo 

Bovino adulto 60 40-80 

Vitelo (<30 dias) 120 100-140 

Normalmente os animais mais velhos tendem a ter uma frequência cardíaca mais baixa e 

animais em stress ou excitados, por exemplo devido à contenção, podem apresentar 

taquicardia. No entanto, com o passar do tempo a frequência cardíaca deve baixar para 
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valores dentro do intervalo fisiológico. Valores fora da frequência cardíaca normal, num 

animal calmo e relaxado, implicam alterações na saúde do mesmo. É possível encontrar 

frequências cardíacas elevadas em situações, por exemplo, de febre, inflamação, dor, 

hipocalcémia, anemia ou hipovolémia. Pode ocorrer bradicardia em caso de alterações no 

mecanismo de condução do músculo cardíaco e em algumas alterações metabólicas (e.g. 

urémia, hipocalémia) (Terra, 2002). 

As alterações de ritmo cardíaco mais frequentemente encontradas são as fibrilhações atriais 

em bovinos adultos e as arritmias provocadas por situações de hipercalémia em neonatos 

com diarreia (Terra, 2002). 

As fibrilhações atriais estão normalmente associadas a situações de miocardite ou 

endocardite, resultando da hipertrofia atrial secundária. Por vezes são encontradas em 

animais sem alterações da estrutura cardíaca mas com patologia gastrointestinal (e.g. 

deslocamento do abomaso), situações que causam dor abdominal ou certas alterações 

electrolíticas e/ou metabólicas como hipocalémia, hipoclorémia, alcalose metabólica ou 

hipocalcémia (Gay & Radostits, 2000). 

Nos bovinos com fibrilhação atrial a frequência cardíaca está elevada, irregular e é 

suficientemente rápida para provocar um défice de pulso. Normalmente nas situações 

associadas a patologia gastrointestinal ou idiopáticas não existem sinais evidentes de 

insuficiência cardíaca (Gay & Radostits, 2000). 

Outras causas de arritmia incluem linfoma maligno com severa infiltração do miocárdio e 

miocardite séptica ou tóxica. A administração IV de soluções de cálcio e de antibióticos ou 

fluidos ricos em potássio pode provocar arritmias transitórias (Peek & McGuirk, 2008). 

A localização e intensidade dos sons cardíacos também são factores importantes pois o 

deslocamento ou diminuição de intensidade dos mesmos pode ser indicativo de lesões que 

estão a ocupar espaço no interior do tórax, pericárdio ou mediastino, como por exemplo o 

“ruído de marulho” audível em situações de efusão pericárdica (Terra, 2002). 

A melhor forma de avaliar a dimensão e posição do coração, consiste em combinar a 

auscultação com a percussão. A área cardíaca de percussão nos bovinos tem cerca de       

6-8 cm de diâmetro e situa-se entre o terceiro e o quarto espaços intercostais ao nível do 

cotovelo, com o membro anterior desviado cranialmente. Esta área é mais pequena no lado 

direito do tórax. Deverá verificar-se se está aumentada (e.g. dilatação cardíaca, neoplasia 

do coração) ou diminuída (e.g. enfisema pulmonar). Em situações de efusão pleural é quase 

impossível defini-la devido à ausência de variação de tom durante a percussão. O animal 

poderá apresentar dor à percussão em situações de pericardite ou pleurisia (Gay & 

Radostits, 2000). 



Tal como referido anteriormente, num animal saudável o 

ventral entre a terceira e a sexta costela. Os sons cardíacos são mais facilmente audíveis do 

lado esquerdo do animal, pois 

situações em que é possível ouvir o coração 

normal e este se encontra abafado no lado esquer

inflamação do pericárdio ou lobos pulmonares do lado 

Se existir alguma massa a ocupar espaço na porção anterior do tórax ou mediastino, como 

um abcesso ou neoplasia, haverá um deslocamento caudal dos sons cardíacos e o inverso 

ocorrerá, por exemplo, em casos de 

A auscultação cardíaca inicia-se normalmente do lado esquerdo do animal, em diversos 

pontos que correspondem às diferentes valvas cardíacas (figura 2). De preferência deve ser 

realizada num local silencioso de forma a ser fe

A valva mitral, que coincide com o 

espaço intercostal baixo, a valva aórtica, que se encontra perto da base do coração, entre o 

quarto e o quinto espaço intercostal alto e a valva pulmonar 

intercostal baixo. No lado direito 

o quarto espaço intercostal, que nos bovinos é a que apresenta patologia com maior 

frequência. 

Em bovinos é possível ouvir à auscultação

fale apenas em dois, pois na maioria dos pacientes não se consegue diferenciá

primeiro som cardíaco (S1) corresponde ao encerramento das valvas AV,

na região do ápex e tende a ser de menor frequência e maior duração que o segundo 

cardíaco (S2). S2 coincide com o encerramento das valvas

não é tão alto como S1. S3, o terceiro som cardíaco,

pensa-se que é provocado por vibrações ventriculares no final da entrada passiva de 

sangue durante o início da diástole

da diástole e está associado à contracção atrial (Gay & Radostits, 2000

2008). 

Figura 2. Representação esquemática d
valvas cardíacas, do lado esquerdo e direito do 
A: aórtica; M: mitral; T: tricúspide.
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Tal como referido anteriormente, num animal saudável o coração ocupa um 

sexta costela. Os sons cardíacos são mais facilmente audíveis do 

lado esquerdo do animal, pois é onde se localiza a maior parte da massa cardíaca. Em 

situações em que é possível ouvir o coração no lado direito com maior facilidade 

normal e este se encontra abafado no lado esquerdo deverá pôr-se a hipótese de 

inflamação do pericárdio ou lobos pulmonares do lado esquerdo do tórax (Terra, 2002)

Se existir alguma massa a ocupar espaço na porção anterior do tórax ou mediastino, como 

um abcesso ou neoplasia, haverá um deslocamento caudal dos sons cardíacos e o inverso 

ocorrerá, por exemplo, em casos de distensão do rúmen-reticulo (Terra, 2002).

se normalmente do lado esquerdo do animal, em diversos 

pontos que correspondem às diferentes valvas cardíacas (figura 2). De preferência deve ser 

realizada num local silencioso de forma a ser feita uma avaliação correcta do coração.

A valva mitral, que coincide com o ápex cardíaco, pode ser auscultada ao nível do quinto 

espaço intercostal baixo, a valva aórtica, que se encontra perto da base do coração, entre o 

quinto espaço intercostal alto e a valva pulmonar ao nível do terceiro espaço 

intercostal baixo. No lado direito do tórax é possível ouvir a valva tricúspide entre o terceiro e

quarto espaço intercostal, que nos bovinos é a que apresenta patologia com maior 

auscultação quatro sons cardíacos, embora geralmente se 

pois na maioria dos pacientes não se consegue diferenciá

som cardíaco (S1) corresponde ao encerramento das valvas AV, é melhor ouvido 

er de menor frequência e maior duração que o segundo 

m o encerramento das valvas das artérias aorta

, o terceiro som cardíaco, raramente é audível nos bovinos, mas 

cado por vibrações ventriculares no final da entrada passiva de 

diástole. O quarto som cardíaco (S4) é por vezes 

e está associado à contracção atrial (Gay & Radostits, 2000, Peek & McGuirk, 

Representação esquemática do posicionamento do coração e respectivas 
valvas cardíacas, do lado esquerdo e direito do tórax, respectivamente. P: pulmonar; 

tricúspide. 

coração ocupa um espaço no tórax 

sexta costela. Os sons cardíacos são mais facilmente audíveis do 

da massa cardíaca. Em 

com maior facilidade do que o 

se a hipótese de 

(Terra, 2002).  

Se existir alguma massa a ocupar espaço na porção anterior do tórax ou mediastino, como 

um abcesso ou neoplasia, haverá um deslocamento caudal dos sons cardíacos e o inverso 

(Terra, 2002). 

se normalmente do lado esquerdo do animal, em diversos 

pontos que correspondem às diferentes valvas cardíacas (figura 2). De preferência deve ser 

ita uma avaliação correcta do coração. 

cardíaco, pode ser auscultada ao nível do quinto 

espaço intercostal baixo, a valva aórtica, que se encontra perto da base do coração, entre o 

ao nível do terceiro espaço 

ouvir a valva tricúspide entre o terceiro e 

quarto espaço intercostal, que nos bovinos é a que apresenta patologia com maior 

acos, embora geralmente se 

pois na maioria dos pacientes não se consegue diferenciá-los. O 

é melhor ouvido 

er de menor frequência e maior duração que o segundo som 

aorta e pulmonar e 

raramente é audível nos bovinos, mas 

cado por vibrações ventriculares no final da entrada passiva de 

é por vezes audível no final 

, Peek & McGuirk, 

coração e respectivas 
. P: pulmonar; 
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Comparativamente aos equinos, não existe muita informação disponível relativamente à 

ocorrência dos terceiro e quatro sons cardíacos em bovinos, mas num trabalho recente 

Rezakhani & Zarifi (2007), estimaram a prevalência de S3 e S4 em bovinos Holstein 

clinicamente saudáveis. Neste estudo, foi possível ouvir S3 em 8,7% dos animais e S4 em 

29,3%. A prevalência de S4 foi significativamente maior em animais com mais de 48 meses 

e não foi possível auscultar S3 em animais com menos de 12 meses, sendo que ambos os 

sons cardíacos tinham maior prevalência em animais mais velhos e eram mais facilmente 

audíveis em animais com frequências cardíacas mais baixas, parecendo existir uma relação 

entre ambos. Os autores concluíram que a presença de S3 e S4 pode ser considerada 

normal quando não existem outros sinais clínicos de insuficiência cardíaca. 

É importante não confundir S3 e S4 com o split de S1 ou S2, que é a separação do som 

cardíaco em dois componentes. 

Durante a auscultação poderão ser ouvidos sons cardíacos anormais, como sopros, ruídos 

de fricção ou cliks sistólicos. 

Os sopros cardíacos são vibrações audíveis, provocadas por um fluxo de sangue turbulento, 

transmitidas para a superfície da parede torácica (Gay & Radostits, 2000). Podem ocorrer 

em qualquer fase do ciclo cardíaco e alguns, quando a vibração é suficientemente forte, 

podem ser sentidos à palpação (frémito pré-cordial). 

Na sua origem podem estar estenoses ou insuficiências valvulares, no entanto, também 

podem ocorrer quando a velocidade ou volume de sangue são elevados ou a viscosidade do 

mesmo é baixa. 

Se durante a auscultação forem detectados sopros deve ser feita uma tentativa de os 

localizar, relacionando-os com as valvas cardíacas. Estes podem ser classificados de 

acordo com a sua intensidade e relação com o ciclo cardíaco, como se encontra 

representado na tabela 5 (Gay & Radostits, 2000). 

Na maioria dos casos, sopros sistólicos estão relacionados com insuficiência das valvas AV 

ou estenoses das valvas da aorta ou pulmonar, enquanto que sopros diastólicos são mais 

frequentes em caso de insuficiência da valva aórtica ou pulmonar ou anomalias nas valvas 

AV (Peek & McGuirk, 2008). 

Por vezes ouvem-se sopros sistólicos benignos em vacas com anemia e hipoproteinémia ou 

às quais foram administrados fluidos IV a uma velocidade elevada e em vitelos com 

taquicardia devido a excitação. Sopros cardíacos sistólicos patológicos são normalmente 

encontrados em animais jovens com alterações cardíacas congénitas e em animais adultos 

com endocardite. Sopros contínuos são raros, mas já foram observados em vitelos com 

persistência do canal arterial e em vacas com pericardite (Peek & McGuirk, 2008). 
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Tabela 5. Classificação dos sopros cardíacos de acordo com a intensidade e relação 
com o ciclo cardíaco (baseada em Gay & Radostits, 2000). 

Quanto à intensidade 

Grau 1/6 Sopro muito discreto de difícil audição 

Grau 2/6 Sopro muito discreto audível de imediato 

Grau 3/6 Sopro facilmente audível mas de tonalidade não muito alta 

Grau 4/6 Sopro de tonalidade alta mas sem estar associado a frémito pré-cordial 

Grau 5/6 Sopro de tonalidade alta associado a frémito pré-cordial 

Grau 6/6 Idêntico ao sopro de grau 5 mas até pode ser audível com a membrana 
do estetoscópio afastada da parede torácica 

Quanto ao tempo no ciclo cardíaco 

Sistólicos Ocorrem durante a contracção ventricular, no intervalo entre S1 e S2 

Diastólicos Ocorrem durante o relaxamento ventricular, no intervalo entre S2 e S1 

Contínuos Ocorrem durante todo o ciclo 

Os ruídos de fricção pericárdicos são produzidos pela fricção que ocorre devido ao 

movimento do coração num saco pericárdico inflamado (Gay & Radostits, 2000), o que 

acontece em situações de pericardite. 

Nos bovinos a IC direita é mais frequente do que a esquerda (Peek & McGuirk, 2008). Esta 

última ocorre na maioria das vezes associada à IC direita. Os sinais encontrados em 

bovinos com IC estão descritos na tabela 6 (Peek & McGuirk, 2008). 

Tabela 6. Sinais frequentemente encontrados em bovinos com insuficiência 
cardíaca (Peek & McGuirk, 2008). 

Insuficiência cardíaca direita Insuficiência cardíaca esquerda 

Edema ventral Dispneia 

Distensão e pulso jugular ou da veia 
mamária (normalmente a distensão da 
jugular é mais significativa do que o 
pulso) 

Edema pulmonar 

Intolerância ao exercício com ou sem 
dispneia Intolerância ao exercício 

Taquicardia persistente Pode levar a cianose e colapso ou 
síncope 

Ascite com ou sem efusão pleural  

Para além destes sintomas gerais, está normalmente associada sintomatologia cardíaca 

específica, como sopros, arritmias ou intensidade anormal dos sons cardíacos. Doenças que 

causam hipoproteinémia são descritas como o diagnóstico diferencial mais difícil de realizar, 

pois também provocam edemas e podem levar a intolerância ao exercício e taquicardia 

(Peek & McGuirk, 2008). 
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Hoje em dia, temos ao nosso dispor diversos meios auxiliares que podemos utilizar para 

uma análise mais pormenorizada do sistema cardiovascular, de modo a chegar a um 

diagnóstico mais específico da patologia em causa. São eles o raio-x, o electrocardiograma 

e a ecocardiografia. 

Devido ao seu tamanho, em grandes animais o método radiográfico está normalmente 

confinado a neonatos ou animais muito jovens. É aconselhável a realização de mais do que 

um plano radiográfico e alguns dos parâmetros que podemos avaliar são a dimensão da 

silhueta cardíaca, o trajecto dos grandes vasos e a existência de padrões pulmonares 

vasculares (Gay & Radostits, 2000). 

O electrocardiograma é essencial para a definição e categorização das arritmias e está 

também indicado em situações de variação da intensidade dos sons cardíacos e em animais 

que requerem monitorização para anestesia ou tratamento de arritmias, ou que mostrem 

sinais de insuficiência cardíaca (Peek & McGuirk, 2008). 

A ecocardiografia bidimensional dá-nos informações sobre o funcionamento cardíaco, 

variações anatómicas, lesões do endocárdio, anomalias congénitas, tumores e doenças do 

pericárdio. Está indicada para animais, com valor genético, que apresentam sinais de 

patologia cardíaca mas nos quais não se consegue chegar a um diagnóstico específico 

(Peek & McGuirk, 2008).  

No entanto, a prevalência e importância económica das doenças cardíacas em grandes 

animais não são geralmente suficientes para que estes meios sejam utilizados na prática 

clínica diária. Muitas vezes o custo dos exames não é rentável do ponto de vista do 

produtor, tendo por isso um interesse mais académico, a não ser que se tratem de animais 

muito valiosos, sobretudo do ponto de vista genético. 
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4. Patologia cardíaca em bovinos 
 

As principais situações clínicas que podem afectar o sistema cardíaco dos bovinos são as 

endocardites, pericardites, cardiomiopatias, miocardites, cor pulmonale e defeitos cardíacos 

congénitos (Bexiga et al., 2008). Dentro destes últimos podemos encontrar defeitos do septo 

ventricular, defeitos do septo atrial, dextraposição da aorta, persistência do forâmen oval, 

persistência do canal arterial e diversas combinações dos mesmos, como acontece na 

tetralogia ou pentalogia de Fallot. 

Nestes animais, as situações de patologia cardíaca são consideradas como tendo mau 

prognóstico a longo prazo, independentemente da sua causa (Bexiga et al., 2008), o que 

torna difícil decidir o que fazer quando nos encontramos perante um animal nesta situação 

(tratamento, refugo ou eutanásia). No entanto, o conhecimento dos principais sinais clínicos 

e patofisiologia das mesmas, poderá ajudar à distinção entre elas e ao seu diagnóstico 

quando ainda se encontram num estadio inicial, o que tornará mais fácil e correcta a decisão 

relativamente ao futuro do animal. 

Em seguida são apresentados os casos clínicos relacionados com doença cardíaca 

seguidos durante o estágio. 

4.1. Endocardite 

4.1.1. Descrição do caso clínico 

Uma vaca de raça Holstein-Friesian de 3 anos foi observada em Dezembro de 2007 por 

apresentar anorexia, fraqueza, perda de peso, quebra na produção de leite e edema da 

barbela. Pariu em Julho de 2007 um vitelo vivo, foi inseminada sensivelmente um mês 

depois, produziu cerca de 2.600 kg de leite até aos 100 dias de lactação, altura em que 

começou a apresentar os primeiros sinais de doença. 

Durante a condução da vaca para o tronco pôde confirmar-se, pelo andamento, o estado de 

fraqueza do animal. Ao exame físico observou-se a existência de edema da barbela e 

submandibular (menos evidente) e ainda o ingurgitamento e pulso da veia jugular. 

Apresentava hipertermia (39,70C), mucosas vulvar e conjuntival pálidas, ligeira enoftalmia e 

atonia ruminal. A frequência cardíaca estava um pouco aumentada (92bpm) não se tendo 

ouvido ruídos anormais à auscultação. A traqueia e pulmões não apresentavam alterações à 

auscultação e a frequência respiratória era de 36mrm. 

Com uma barra de ferro foi exercida pressão ao nível da cartilagem xifóide (“teste do pau”), 

em diversos pontos, enquanto se auscultava a traqueia e observava a reacção, numa 

tentativa de detectar uma situação dolorosa ao nível do reticulo ou pericárdio. Não foi 

possível ouvir ou observar qualquer manifestação de dor por parte do animal. 

Foi feita a colheita de sangue para realização de exames complementares (hemograma). 



As figuras 3, 4 e 5 correspondem a fotografias obtidas durante o exame físico.

Por razões humanitárias optou

necropsia na exploração. 

As lesões cardíacas mais relevantes encontradas no exa

com dimensões superiores ao normal (figura 6), ausência de aderências no pericárdio, tendo 

este sido retirado com facilidade e lesões exuberantes de endocardite 

valva tricúspide (figura 7). 

Figura 3. Imagem geral do bovino 
apresentado para consulta. 

Figura 5. Edema da barbela.

Figura 6. O coração apresentava uma 
dimensão maior do que o normal.
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As figuras 3, 4 e 5 correspondem a fotografias obtidas durante o exame físico.

Por razões humanitárias optou-se pela realização da eutanásia, após a qual foi realizada a 

As lesões cardíacas mais relevantes encontradas no exame macroscópico foram: coração 

com dimensões superiores ao normal (figura 6), ausência de aderências no pericárdio, tendo 

este sido retirado com facilidade e lesões exuberantes de endocardite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem geral do bovino 
 

Figura 4. Note-se a existência de 
ingurgitamento da veia jugular 
edema submandibular e da barbela. O 
animal apresentava uma atitude 
deprimida. 

Edema da barbela. 

O coração apresentava uma 
dimensão maior do que o normal. 

Figura 7. Lesões de endocardite 
vegetante na valva tricúspide.

As figuras 3, 4 e 5 correspondem a fotografias obtidas durante o exame físico. 

se pela realização da eutanásia, após a qual foi realizada a 

me macroscópico foram: coração 

com dimensões superiores ao normal (figura 6), ausência de aderências no pericárdio, tendo 

este sido retirado com facilidade e lesões exuberantes de endocardite ulcero-vegetante na 

se a existência de 
ingurgitamento da veia jugular e de 
edema submandibular e da barbela. O 
animal apresentava uma atitude 

Lesões de endocardite ulcero-
na valva tricúspide. 



O fígado apresentava bordos arredondados e sinais de congestão (figura 8). Os rins não 

apresentavam qualquer alteração visível. Foi encontrada uma úlcera no abomaso (figura 9).

O coração e fragmentos do fígado e rim foram colhidos e levados 

Anatomia Patológica da FMV. 

Os resultados do hemograma são apresentados na tabela 7. Os valores de referência são 

baseados em Latimer, Mahaffey & Prasse (2003).

Tabela 7. Resultados do 
endocardite). 

 

Leucócitos 27, 2×10
Eritrócitos 5,55×10
Plaquetas 150×10
Hemoglobina 8,89 g/dl
Hematócrito 23,9% 
VCM 43,1fl 
HCM 16pg 
CHCM 37,2 g/dl

 

 

Neutrófilos não segmentados
Neutrófilos segmentados 
Linfócitos 
Monócitos 
Eosinófilos 
Basófilos 

Através de uma análise bacteriológica

elaborada a partir de uma porção do coração, foi isolado o 

TSA realizado mostrou que este microrganismo era sensível a todos os antibióticos testados 

com excepção do ácido nalidixico ao

Figura 8. Fígado com bordos arredondados.
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O fígado apresentava bordos arredondados e sinais de congestão (figura 8). Os rins não 

eração visível. Foi encontrada uma úlcera no abomaso (figura 9).

 

 

 

 

 

 

fragmentos do fígado e rim foram colhidos e levados para o laboratório de 

Os resultados do hemograma são apresentados na tabela 7. Os valores de referência são 

baseados em Latimer, Mahaffey & Prasse (2003). 

 hemograma (caso clínico 

Valores de 
referência 

2×103/µl 4-12×103/µl 
5,55×106/µl 5-10×106/µl 
150×103/µl 100-800×103/µl 
8,89 g/dl 8-15 g/dl 

 24-46% 
40-60fl 
11-17pg 

37,2 g/dl 30-36 g/dl 

  Valores de referência

% Valores 
Absolutos % Valores 

Absolutos
Neutrófilos não segmentados 0 0 0-2 0-120/µl

85 23120/µl 15-45 600
14 3808/µl 45-75 2500
0 0 0,5-7 0-800/µl
1 272/µl 0-11 0-925/µl
0 0 0-3 0-170/µl

Através de uma análise bacteriológica efectuada no laboratório de Microbiologia da FMV, 

elaborada a partir de uma porção do coração, foi isolado o Arcanobacterium pyogenes

TSA realizado mostrou que este microrganismo era sensível a todos os antibióticos testados 

ácido nalidixico ao qual era resistente. 

Fígado com bordos arredondados. Figura 9. Úlcera do abomaso (seta).

O fígado apresentava bordos arredondados e sinais de congestão (figura 8). Os rins não 

eração visível. Foi encontrada uma úlcera no abomaso (figura 9). 

para o laboratório de 

Os resultados do hemograma são apresentados na tabela 7. Os valores de referência são 

Valores de referência 
Valores 

Absolutos 
120/µl 

600-4000/µl 
2500-7500/µl 

800/µl 
925/µl 
170/µl 

efectuada no laboratório de Microbiologia da FMV, 

Arcanobacterium pyogenes. O 

TSA realizado mostrou que este microrganismo era sensível a todos os antibióticos testados 

Úlcera do abomaso (seta). 
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A análise histopatológica revelou a existência de fígado cardíaco em consequência de 

insuficiência direita secundária a endocardite valvular de etiologia bacteriana. O rim não 

apresentava alterações patológicas relevantes. 

4.1.2. Discussão 

A endocardite é a patologia valvular mais frequentemente encontrada em bovinos adultos. 

É, quase sempre, adquirida e resulta em insuficiência da valva afectada. Apesar da valva 

tricúspide ser a que se encontra comprometida na maioria das vezes, tal como aconteceu no 

caso apresentado, outras valvas ou o endocárdio adjacente a estas podem, ocasionalmente, 

ser alvo de infecção (Peek & McGuirk, 2008). 

Esta é uma das poucas condições cardíacas passíveis de serem tratadas, apesar do 

tratamento nem sempre ter uma taxa de sucesso elevada. Deste modo, é importante que as 

suspeitas, diagnóstico e tratamento ocorram o mais rapidamente possível para que o 

prognóstico seja mais favorável (Peek & McGuirk, 2008). No caso deste bovino, a situação 

só foi detectada num estadio avançado. 

As endocardites em bovinos são maioritariamente de origem bacteriana, mas podem, 

ocasionalmente, ocorrer devido a parasitas (Radostits, Gay, Hindchcliff & Constable, 2007). 

Existem ainda dúvidas sobre se a infecção se inicia por adesão directa do microrganismo ao 

endotélio normal, se através de pequenas descontinuidades da superfície das valvas ou se 

por difusão hematogénia através dos capilares da base das valvas (Radostits et al., 2007). 

A tabela 8 enumera os microrganismos mais frequentes em situações de endocardite em 

bovinos (Radostits et al., 2007). 

Tabela 8. Microrganismos isolados em situações de 
endocardite em bovinos (Radostits et al., 2007). 

Streptococcus alfa-hemolítico 

Arcanobacterium pyogenes 

Micrococcus e Staphylococcus spp 
Pseudomonas spp 
Clostridium chauvoei 

Mycoplasma mycoides 

Erysipelothrix rhusiopathiae 

O agente etiológico encontrado neste caso foi o Arcanobacterium pyogenes. Este 

corresponde ao microrganismo isolado na grande maioria das situações de endocardite em 

bovinos, através do sangue ou de lesões do endocárdio (Peek & McGuirk, 2008). Esta 

bactéria pertence à família dos actinomycetes que é composta por um grupo 

filogeneticamente diverso de bactérias Gram-positivas. Os microrganismos desta família 

capazes de produzir doença nos animais domésticos pertencem aos géneros Actinomyces, 

Arcanobacterium, Actinobaculum, Nocardia e Dermatophilus. Muitos dos microrganismos 



que fazem parte destes géneros colonizam as mucosas de mamíferos, podendo encontrar

se o Arcanobacterium pyogenes

sendo, na maioria das vezes, necessário que ocorra 

infecção dos mesmos por vírus o

Markey, Carter, Donnelly & Leonard, 2002)

É uma bactéria anaeróbia facultativa, imóvel e com forma de cocobacilo pleomórfico, 

parece existir apenas um serovar.

positividade. É nutricionalmente fastidiosa

desenvolver. No meio de cultura agar sangue as colónias são pequenas, translúcidas e 

normalmente densas após 24h de incubação

fim de 48h as colónias isoladas têm aproximadamente 0,5 a 1 mm de diâmetro e uma 

coloração acinzentada. Ao fim de 36h é possível observar uma leve zona mais pálida que 

corresponde à β-hemólise (Collett & Bath, 2004)

O Arcanobacterium pyogenes produz uma p

estável na presença de oxigénio e possui 

importante factor de virulência. É ainda capaz de produzir

neuramidase, e leucotoxinas. Tem 

ligação às proteínas plasmáticas

lectina. Todos estes factores contribuem para a sua patogenicidade e virulência e podem 

influenciar a sua capacidade de sobrev

como imunogénicos (Collett & Bath, 2004)

Para além dos microrganismos acima referidos, já foram descritos casos de endocardite 

provocados por Bartonella bovis

Rushton & Billington, 2003). 

Figura 10. Cultura de 
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estes géneros colonizam as mucosas de mamíferos, podendo encontrar

Arcanobacterium pyogenes na mucosa nasofaríngea de bovinos, ovinos e suínos, 

, necessário que ocorra previamente lesão dos

vírus ou outras bactérias para que se desenvolva infecção

Markey, Carter, Donnelly & Leonard, 2002). 

a anaeróbia facultativa, imóvel e com forma de cocobacilo pleomórfico, 

parece existir apenas um serovar. Não produz esporos e mostra diversos graus de Gram

É nutricionalmente fastidiosa, necessitando de meios enriquecidos para se 

nvolver. No meio de cultura agar sangue as colónias são pequenas, translúcidas e 

normalmente densas após 24h de incubação (figura 10) quando obtidas a partir 

fim de 48h as colónias isoladas têm aproximadamente 0,5 a 1 mm de diâmetro e uma 

ção acinzentada. Ao fim de 36h é possível observar uma leve zona mais pálida que 

(Collett & Bath, 2004). 

produz uma proteína hemolítica (exotoxina) —

estável na presença de oxigénio e possui actividade dermonecrótica, a qual representa

. É ainda capaz de produzir enzimas, como a protease e a 

Tem propriedades semelhantes às das bacteriocinas e de 

ligação às proteínas plasmáticas e na sua superfície existem estruturas semelhantes à 

. Todos estes factores contribuem para a sua patogenicidade e virulência e podem 

pacidade de sobrevivência à fagocitose, não sendo no entanto eficientes 

(Collett & Bath, 2004). 

Para além dos microrganismos acima referidos, já foram descritos casos de endocardite 

Bartonella bovis (Maillard et al., 2007) e por Helcococcus 

Cultura de Arcanobacterium pyogenes em agar sangue com 24h.

estes géneros colonizam as mucosas de mamíferos, podendo encontrar-

bovinos, ovinos e suínos, 

lesão dos tecidos ou 

outras bactérias para que se desenvolva infecção (Quinn, 

a anaeróbia facultativa, imóvel e com forma de cocobacilo pleomórfico, da qual 

rsos graus de Gram-

, necessitando de meios enriquecidos para se 

nvolver. No meio de cultura agar sangue as colónias são pequenas, translúcidas e 

quando obtidas a partir de pus, ao 

fim de 48h as colónias isoladas têm aproximadamente 0,5 a 1 mm de diâmetro e uma 

ção acinzentada. Ao fim de 36h é possível observar uma leve zona mais pálida que 

— piolisina; que é 

, a qual representa um 

enzimas, como a protease e a 

dades semelhantes às das bacteriocinas e de 

ruturas semelhantes à 

. Todos estes factores contribuem para a sua patogenicidade e virulência e podem 

à fagocitose, não sendo no entanto eficientes 

Para além dos microrganismos acima referidos, já foram descritos casos de endocardite 

Helcococcus bovis (Post, 

sangue com 24h. 
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Situações que possam provocar bacteriemias persistentes ou recorrentes colocam os 

animais em maior risco de desenvolver uma endocardite, uma vez que estas aparentam ser 

essenciais à patofisiologia da doença. Infecções crónicas activas, como processos músculo-

esqueléticos sépticos, patologia podal, abcessos, ruminite, reticuloperitonite traumática, 

metrite, mamite, pneumonia crónica ou tromboflebites poderão levar à ocorrência destas 

bacteriemias. O mesmo acontece em animais que necessitam de cateterização IV durante 

muito tempo (Radostits et al., 2007, Peek & McGuirk, 2008). 

Uma história mais detalhada do bovino do nosso caso clínico não revelou a existência de 

nenhum processo patológico recente. Em novilha foi tratada com antibiótico devido a 

problemas respiratórios. No primeiro parto, em Abril de 2006, pariu um vitelo morto. Fez uma 

mamite em Outubro de 2006, tratada com sulfadioxina+trimetropim (Gorban®). Após o último 

parto foi inseminada em Agosto de 2007, mas não estava gestante no momento do exame 

clínico. As unhas não se encontravam em mau estado nem havia história de claudicações. 

A endocardite bacteriana tem início com a adesão de bactérias ao endocárdio a partir da 

corrente sanguínea ou através de um embolismo bacteriano dos capilares valvulares 

(Radostits et al., 2007). 

Qualquer situação que leve a lesão da superfície do endotélio pode torná-lo mais 

susceptível, predispondo-o à doença, uma vez que a exposição do colagénio leva à adesão 

de plaquetas, activação da cascata de coagulação pela via extrínseca com deposição de 

fibrina e formação de depósitos de plaquetas e fibrina. Estas alterações do endotélio podem 

ocorrer ao longo das linhas de encerramento das valvas, associadas a fluxo turbulento e 

também, pela mesma razão, em outras áreas do endocárdio parietal. 

Estas regiões são posteriormente colonizadas por bactérias que se encontrem em 

circulação. A reacção inflamatória que se segue leva a mais deposição de fibrina, formando 

trombos, e à infiltração por células inflamatórias, que contribui para o aspecto irregular que 

tomam os bordos das valvas, normalmente designado por aspecto vegetante. 

Alguns microrganismos conseguem aderir directamente ao endotélio intacto, sendo este, 

provavelmente, o seu principal factor de virulência (Radostits et al., 2007). 

O mecanismo de endocardite previamente descrito é o que ocorre secundariamente a um 

fluxo sanguíneo turbulento através das valvas, como o que ocorre em casos de insuficiência 

cardíaca congénita ou provocado por trauma após cateterização cardíaca. Uma patologia do 

miocárdio que provoque edema das valvas também pode predispor a lesão endotelial 

(Radostits et al., 2007). 

Na grande maioria das vezes, nos bovinos, a endocardite surge como consequência de uma 

doença crónica numa região distante e de bacteriemia persistente, sem lesões prévias no 

endotélio valvular (Radostits et al., 2007). 
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Os sinais clínicos encontrados em animais com endocardite resultam não só do efeito desta 

no funcionamento do coração (insuficiência valvular), mas também da ocorrência de 

bacteriemias crónicas e libertação de êmbolos com microrganismos que podem não só 

disseminar a infecção, mas também embolizar em outros locais do organismo. O encéfalo e 

rim são as localizações mais frequentes para estes acidentes vasculares. Assim, é possível 

observar sinais de envolvimento de outros órgãos, tais como nefrite, linfadenite periférica, 

pneumonia, tenossinovite e miocardite (Radostits et al., 2007). 

Nesta vaca, à excepção da congestão hepática devido à insuficiência cardíaca, não foram 

observadas alterações noutros órgãos, nomeadamente rim, baço e miocárdio. No entanto, 

como a necropsia foi realizada “a campo”, e é necessário deixar o cadáver em condições de 

ser recolhido pelo SIRCA, não foi possível proceder a uma avaliação exaustiva de todo o 

cadáver. 

Os sinais mais frequentemente referidos pelos donos dos animais afectados são febres 

recorrentes, perda ou incapacidade de aumentar de peso, anorexia, quebras dramáticas 

mas temporárias na produção de leite e claudicações intermitentes. A história sugere muitas 

vezes a existência de uma infecção pouco agressiva e os animais apresentam uma CC 

inferior à esperada para o seu estadio de produção (Radostits et al., 2007, Peek & McGuirk, 

2008). 

Em casos mais avançados podem ser encontrados sinais de insuficiência cardíaca, como 

pulso e/ou ingurgitamento da jugular e edemas ventrais, durante o exame físico (Peek & 

McGuirk, 2008). Também já foi descrita a ocorrência de ascite em animais que padecem 

desta patologia (Milne, Mellor, Barrett & Fitzpatrick, 2001), sendo esta considerada um sinal 

de mau prognóstico, pois está normalmente associada a doença terminal. Estes bovinos 

podem ainda apresentar taquicardia, dispneia e em alguns casos arritmias. Os sons 

cardíacos podem estar aumentados em intensidade ou com uma tonalidade forte e seca 

(pounding heart) (Peek & McGuirk, 2008). 

Um sinal importante é a existência de um sopro à auscultação, mas este nem sempre é 

detectado ou mesmo se encontra presente, tal como se verificou no caso apresentado, pelo 

que taquicardias persistentes devem ser encaradas como o sinal mais consistente de 

endocardite (Radostits et al., 2007). Quando existe um sopro de grau elevado também é 

possível sentir-se uma vibração ao palpar a área cardíaca. Alguns animais demonstram 

sinais de dor quando é aplicada pressão digital nesta região (Peek & McGuirk, 2008). 

A grande maioria destes bovinos tem febre ou registos da sua ocorrência. Os que não têm 

história de febre manifestam outros sinais de doença e um sopro à auscultação ou outro 

sinal de patologia cardíaca e podem vir a desenvolver febre de forma intermitente após o 

exame físico (Peek & McGuirk, 2008). 
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Alguns animais apresentam claudicações em que muitas vezes é difícil localizar a região do 

membro afectada e que por vezes alternam de membro. A ocorrência de bacteriemias que 

atingem as articulações ou epífises e sinovites imuno-mediadas têm sido apontadas como 

causa destas claudicações em animais que sofrem de endocardite (Peek & McGuirk, 2008). 

O curso clínico das endocardites difere de animal para animal. Nuns pode durar várias 

semanas ou meses enquanto que outros morrem pouco depois, ou mesmo antes, do 

aparecimento dos primeiros sinais clínicos da doença (Radostits et al., 2007). 

Uma vez que os primeiros sinais manifestados pelo animal – redução do apetite, diminuição 

da produção, febre, taquicardia, não são específicos de uma lesão de endocardite, esta 

situação pode passar despercebida por existirem afecções primárias mais óbvias, como 

abcessos, infecção de um dígito ou reticulite traumática, que também podem provocar febre 

e outros sintomas pouco específicos (Peek & McGuirk, 2008). No caso descrito, o produtor 

pensava que a vaca tinha ingerido um arame. Isto faz com que a presença de um sopro 

cardíaco, alteração da intensidade dos sons cardíacos ou de sinais iniciais de insuficiência 

cardíaca em associação com taquicardia sejam muito importantes para a suspeita de 

endocardite (Peek & McGuirk, 2008). 

Um estudo retrospectivo realizado por Bexiga et al. (2008) teve como objectivo analisar os 

achados clinicopatológicos em bovinos com diferentes tipos de patologia cardíaca, de forma 

a descobrir o valor de cada um deles na distinção entre as diferentes situações clínicas e na 

decisão entre tratamento ou refugo dos animais. Foram avaliados casos de endocardite, 

pericardite e defeitos cardíacos congénitos. 

A identificação de um sopro à auscultação teve uma sensibilidade elevada não só na 

detecção dos casos de endocardite (81%), mas também em casos de defeitos cardíacos 

congénitos (100%). No entanto, a presença de distensão venosa, pulso jugular, edemas, 

poliartrite, apetite reduzido e sinais de dor esteve significativamente relacionada com 

situações de endocardite, enquanto que os animais com defeitos cardíacos congénitos 

tinham muitas vezes alterações na conformação corporal. Para além disso, verificou-se uma 

diferença de idades entre os bovinos que padecem de cada uma destas doenças (média de 

4 anos em casos de endocardite e de 4 meses nas situações de defeitos cardíacos 

congénitos). 

Em alguns casos, os bovinos que padecem de endocardite são incorrectamente 

diagnosticados como tendo pneumonias ou reticuloperitonite traumática devido à febre, 

taquicardia e, por vezes, polipneia (Peek & McGuirk, 2008). Assim, a ocorrência de 

claudicações ou de alterações posturais, apesar de difíceis de diferenciar de alterações 

músculo-esqueléticas primárias ou de cifose devido a peritonite, podem ajudar no 

diagnóstico de endocardite que é, na maioria das vezes, baseado na história pregressa e 
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nos sinais clínicos. No entanto, uma cultura de sangue positiva e a realização de uma 

ecocardiografia permitem um diagnóstico definitivo (Peek & McGuirk, 2008). 

Os principais diagnósticos diferenciais a ter em conta são pericardite, brisket disease e 

linfoma maligno cardíaco (Radostits et al., 2007). A realização de exames complementares 

pode ajudar na distinção entre esta patologia e outras situações clínicas. 

As principais alterações a registar nas análises sanguíneas são: anemia não regenerativa, 

normalmente devido à cronicidade da infecção primária, à endocardite ou a ambas, 

leucocitose, neutrofilia, hiperfibrinogenémia e hiperglobulinémia. Os valores elevados das 

globulinas e fibrinogénio são consistentes com a cronicidade da infecção. Nos casos em que 

existe congestão hepática passiva a fosfatase alcalina e a gama-glutamiltransferase podem 

estar elevadas (Radostits et al., 2007, Peek & McGuirk, 2008). 

As alterações registadas no hemograma realizado ao nosso bovino foram leucocitose 

(27,2×103/µl) e uma ligeira diminuição no hematócrito (23,9%). Observou-se ainda neutrofilia 

(85%) e linfopénia (14%), compatíveis com a existência de uma infecção. Não existia 

anemia apesar dos valores de eritrócitos se encontrarem próximos do limite inferior 

(5,55×106/µl). 

No seu estudo, Bexiga et al. (2008) descobriram que alguns parâmetros sanguíneos, como 

o quociente entre albumina e globulinas, contagem de eritrócitos, hematócrito, contagem de 

linfócitos e sódio plasmático, apresentavam diferenças significativas em casos de 

endocardite e defeitos cardíacos congénitos, podendo por isso ser utilizados como auxiliares 

na distinção entre estas duas doenças. O mesmo não acontece entre situações de 

endocardites e pericardites, provavelmente por ambas se deverem a infecções o que poderá 

induzir à ocorrência de alterações hematológicas e bioquímicas semelhantes. 

Entre os parâmetros referidos, os que se mostraram mais fiáveis foram o quociente entre 

albumina e globulinas e a contagem de eritrócitos. Quando o quociente entre albumina e 

globulinas é inferior a 0,54 ou a contagem de eritrócitos inferior a 6,94×1012células/l é mais 

provável que o animal tenha uma endocardite e não um defeito cardíaco congénito. A 

especificidade é maior quando ambos os parâmetros se encontram abaixo desses valores. 

A realização de análises de urina seriadas a estes animais poderá revelar episódios 

transitórios de proteinúria e de eliminação de bactérias, associados a embolização e 

enfartes renais (Radostits et al., 2007). 

As culturas sanguíneas são um meio de diagnóstico importante, devendo ser realizadas em 

todos os pacientes suspeitos de endocardite. Apesar de poderem ocorrer falsos negativos 

em cerca de 50% dos animais testados, o isolamento do agente responsável permite não só 

confirmar o diagnóstico, mas também a realização de um TSA, o que aumenta as hipóteses 

de sucesso do tratamento (Peek & McGuirk, 2008). 
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Antes da realização da colheita de sangue para cultura é importante preparar o local de 

colheita, normalmente a veia jugular, de forma a diminuir a contaminação, rapando o pêlo e 

desinfectando a pele, primeiro com álcool e depois com iodopovidona esperando cerca de 2 

min para que esta actue (Radostitis et al., 2007). Se o animal já estiver a fazer algum tipo de 

antibioterapia, se possível, esta deve ser interrompida 24 a 48h antes da colheita (Peek & 

McGuirk, 2008). 

Uma vez que existem muitos falsos negativos deve ser feita, sempre que possível, mais do 

que uma colheita. Existem várias teorias no que respeita ao intervalo entre cada uma das 

colheitas. Há quem recolha sangue apenas durante picos de febre, outros com intervalos de 

3 a 30 min, outros ainda com intervalos de várias horas ou uma vez por dia. Um exemplo 

será a realização de 3 culturas com 30 min de intervalo em animais febris ou de várias horas 

em animais que não apresentam febre (Peek & McGuirk, 2008). 

A realização de um TSA a partir da cultura sanguínea, para determinação da sensibilidade 

do microrganismo isolado, irá permitir uma escolha correcta do antibiótico a utilizar. 

O meio auxiliar de diagnóstico que apresenta maiores vantagens nesta situação é a 

ecografia. A realização de uma ecocardiografia bidimensional, com uma sonda linear 

convexa de 4.0 MHz, permite-nos visualizar as lesões de endocardite (Estepa, Mayer-Valor, 

Lopez & Aguilera-Tejero, 2006). A observação de um espessamento valvular irregular ou de 

massas hipoecogénicas e/ou ecogénicas junto às mesmas é compatível com o diagnóstico 

desta patologia (Radostits et al., 2007). 

O tratamento de uma situação de endocardite requer uma terapêutica antimicrobiana 

prolongada, idealmente por via IV, não sendo as taxas de sucesso muito elevadas devido à 

dificuldade em controlar a infecção. Isto leva a que, normalmente, este apenas se justifique 

em animais com valor genético, de modo a compensar não só os gastos com o antibiótico, 

mas também as perdas com o leite rejeitado (Peek & McGuirk, 2008), sendo o abate ou a 

eutanásia, como ocorreu no caso descrito, opções a considerar. 

O antibiótico de eleição deve ter concentrações plasmáticas elevadas relativamente à 

concentração bactericida mínima, o mínimo de efeitos secundários possíveis durante uma 

administração prolongada e um elevado tempo de semi-vida (Radostits et al., 2007). 

A espessura das lesões torna difícil a penetração do medicamento e, a não ser que se saiba 

a que substâncias é sensível o agente, poderão ter de se experimentar diversos antibióticos. 

Por esta razão é muito importante a realização de um TSA a partir das culturas de sangue 

(Radostits et al., 2007). 

Na impossibilidade de realização de TSA (ou como terapêutica inicial), e tendo em conta 

que a maior parte das endocardites é provocada pelo Arcanobacterium pyogenes, poderá 

ser utilizada penicilina, combinada ou não com gentamicina, ampicilina ou ainda uma 
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sulfamida potenciada. Mais recentemente, a utilização de ceftiofur tem a vantagem de não 

ser necessário rejeitar o leite por não existir intervalo de segurança (Radostits et al., 2007, 

Peek & McGuirk, 2008). 

A penicilina ou ampicilina deverão ser utilizadas no mínimo durante 3 semanas. Se tiverem 

sido isolados microrganismos Gram-negativos ou resistentes à penicilina deverá ser 

escolhido um antibiótico bactericida com base nos resultados do TSA (Peek & McGuirk, 

2008). 

Outra substância que parece ter interesse nos casos de endocardite bovina é a rifampicina, 

que atinge microrganismos intra e extracelulares através da sua concentração nos 

macrófagos. Esta não deve ser administrada isoladamente pois podem desenvolver-se 

resistências rapidamente (Peek & McGuirk, 2008). Assim, sempre que for possível, a 

administração oral de rifampicina deverá ser associada ao antibiótico seleccionado com 

base na cultura de sangue. 

Para além da antibioterapia, quando existe distensão venosa ou edema, a administração de 

furosemida poderá ser benéfica. Esta deverá ser administrada com precaução pois a 

maioria destes animais apresenta uma redução do apetite o que poderá levar a 

desequilíbrios electrolíticos e desidratação. Não devem ter acesso ad libitum a sal. 

A utilização de aspirina também está descrita, existindo no entanto alguma controvérsia 

relativamente à sua actuação. Enquanto que alguns autores referem a sua utilização (ou a 

de baixas doses de heparina) como forma de prevenir a agregação plaquetária e o aumento 

da massa valvular (Reef & McGuirk, 2002), outros utilizam-na apenas pela sua acção 

analgésica (e.g. quando existe patologia músculo-esquelética primária ou se desenvolveram 

claudicações secundariamente), afirmando que a utilização de aspirina não parece diminuir 

a agregação plaquetária e que é pouco provável que previna o aumento das lesões 

cardíacas (Peek & McGuirk, 2008). 

A duração do tratamento de uma endocardite, tal como já foi referido, tem de ser 

prolongada. O aumento do apetite e da produção e a ausência de febre são sinais positivos. 

O sopro cardíaco pode persistir e ir variando nas suas características à medida que o 

tratamento decorre (Peek & McGuirk, 2008). 

A resolução do sopro e da taquicardia, acompanhada de uma imagem ecocardiográfica de 

diminuição das lesões, constituem indicadores de um bom prognóstico. No entanto, muitas 

das vacas que sobrevivem mantém um sopro subtil à auscultação cardíaca devido aos 

danos causados às valvas, o que não é obrigatoriamente um mau sinal desde que haja 

outras indicações de resolução da infecção e não exista insuficiência cardíaca (Peek & 

McGuirk, 2008). 



29 

Um diagnóstico atempado e uma terapêutica antimicrobiana específica, agressiva e 

prolongada são essenciais para o sucesso do tratamento. 

O prognóstico a longo prazo dos animais em que o tratamento foi aplicado com sucesso não 

é completamente favorável, pois as cicatrizes que se formam nas valvas muitas vezes levam 

a regurgitação valvular severa, devido à distorção destas, e à morte do animal. Também 

devem considerar-se as sequelas em outros órgãos, provocadas pela libertação de êmbolos 

a partir das lesões (Radostits et al., 2007). 

Animais com sinais de insuficiência cardíaca apresentam pior prognóstico dos que os 

diagnosticados antes de atingirem esta fase. No entanto estes sinais, quando ainda são 

ligeiros, não devem ser considerados como contra-indicação para o tratamento pois podem 

ser aliviados com terapêutica específica enquanto se realiza a antibioterapia (Peek & 

McGuirk, 2008). 

No seu trabalho, Bexiga et al. (2008) concluíram que o abate destes animais para consumo 

não deve ser considerado em situações em que existam edemas, consistentes com a 

presença de insuficiência cardíaca congestiva (ICC), febre, indicativa de um foco de 

infecção activa e, por razões de bem-estar animal, quando estes demonstrem sinais de dor 

(devido ao transporte para o matadouro). Para além disso, muitas das carcaças seriam 

rejeitadas devido à presença de embolizações sépticas em vários locais e de outros sinais 

de doença sistémica. Os animais tratados na exploração também não poderão ser utilizados 

para consumo durante o intervalo de segurança dos antibióticos. 

As inflamações do endocárdio podem ocorrer em várias regiões, apresentando diferentes 

denominações de acordo com a sua localização, como se encontra esquematizado na 

tabela 9 (Costa Durão, Peleteiro & Ferreira da Silva, 2007). 

Tabela 9. Denominação das lesões do endocárdio de acordo com a sua 
localização (Costa Durão et al., 2007). 

Designação Localização da inflamação 

Endocardite valvular Valvas cardíacas AV ou sigmóides 

Endocardite parietal Parede das cavidades cardíacas 

Endocardite trabecular Cordas tendinosas 

Endocardite papilar Músculos papilares 

As endocardites valvulares são as mais frequentes nos animais e podem distinguir-se de 

acordo com a sua morfologia em endocardites ulcero-vegetantes, verrugosas, necrosantes e 

tuberculosas. A descrição de cada um destes tipos encontra-se na tabela 10 (Costa Durão 

et al., 2007). 

Nos bovinos, as lesões encontradas no coração durante a necropsia são normalmente de 

endocardite ulcero-vegetante ou de endocardite verrugosa. Estas últimas são encontradas 
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na maioria dos casos fatais (Radostits et al., 2007). Podemos observar grandes massas de 

fibrina aderentes às valvas, de cor cinza-amarelada e friáveis, que podem obstruir o orifício 

valvular — endocardite ulcero-vegetante; ou, em casos mais crónicos, estes depósitos de 

fibrina encontram-se organizados por tecido conjuntivo fibroso, formando massas nodulares 

irregulares — endocardite verrugosa (Van Vleet & Ferrans, 2001). Em estadios mais 

avançados as valvas encontram-se retraídas, distorcidas e, muitas vezes, com um 

espessamento ao longo dos bordos (Radostits et al., 2007). 

Tabela 10. Classificação das lesões de endocardite de acordo com a sua 
morfologia (Costa Durão et al., 2007). 

Designação Características 

Endocardite 
ulcero-

vegetante 

As mais frequentes; 

Normalmente correspondem a endocardites valvulares; 

Observam-se massas vegetantes, poliposas e frágeis; 

No caso das lesões persistirem, sofrem uma organização 
conjuntiva a partir do ponto de inserção da valva, originando 
uma endocardite verrugosa. 

Endocardite 
verrugosa 

As irregularidades dos bordos das valvas deixam de ser 
friáveis, passando a ser firmes. 

Endocardite 
necrosante 

Mais frequentemente observadas em canídeos com 
insuficiência renal; 

Geralmente correspondem a uma endocardite parietal, 
principalmente ao nível da aurícula esquerda; 

Endocárdio encontra-se sem brilho, rugoso e com uma 
coloração cinza-amarelada. 

Endocardite 
tuberculosa 

Muito raras; 

Normalmente são uma extensão de lesões inicialmente 
limitadas ao miocárdio. 

As lesões valvulares encontradas no bovino do caso clínico apresentado eram de 

endocardite ulcero-vegetante, o que sugere que o processo não se estava a desenvolver há 

muito tempo. 

Quando analisadas ao microscópio, as lesões são constituídas por diversas camadas de 

fibrina e numerosas colónias de bactérias rodeadas por zonas de neutrófilos infiltrados e 

tecido de granulação (Van Vleet & Ferrans, 2001). 

Podem encontrar-se lesões resultantes de embolização noutros órgãos, como o rim ou 

encéfalo. 

 

4.2. Pericardite traumática 

4.2.1. Descrição do caso clínico 

Um bovino fêmea de raça Holstein-Friesian, utilizado para a produção de leite em regime de 

pastoreio permanente, em S. Miguel, Açores (figura 11), foi examinado em Fevereiro de 



2008 por apresentar uma 

gestante, próximo do período de secagem.

O produtor referiu ainda que o animal se encontrava abatid

ingerido objectos metálicos. Durante a ordenha é fornecida ração farinada aos animais e 

pareciam faltar algumas peças do equipamento, sendo esta vaca em particular muito 

sôfrega. 

O animal foi contido no aparelho de ordenha,

a comer a ração que se encontrava disponível. Durante o exame físic

hipertermia (40,60C), estava ligeiramente desidratado e apresentava atonia ruminal. A

auscultações cardíaca e pulmonar estava

Ao pressionar ventralmente a coluna vertebral (região toraco

colocando-se em lordose e não aparentava manifestar qualquer sinal de dor.

O animal foi tratado com

possibilidade de se estar a desenvolver uma 

corpo estranho metálico perfurante que terá um efeito tanto curativo, como prev

situações futuras. Procedeu

Alguns dias depois o produtor 

Figura 11. Animais utilizados para a produção de leite em regime de pastoreio permanente.

Figura 12. Exemplos dos ímans utilizados como forma de prevençã
situações de reticulite traumática
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 quebra dramática e súbita na produção. O animal encontrava

gestante, próximo do período de secagem. 

O produtor referiu ainda que o animal se encontrava abatido e que era possível que tivesse 

ingerido objectos metálicos. Durante a ordenha é fornecida ração farinada aos animais e 

pareciam faltar algumas peças do equipamento, sendo esta vaca em particular muito 

O animal foi contido no aparelho de ordenha, estava alerta e pouco tempo depois começou 

a comer a ração que se encontrava disponível. Durante o exame físic

C), estava ligeiramente desidratado e apresentava atonia ruminal. A

cardíaca e pulmonar estavam normais e não foram detectados sons metálicos.

Ao pressionar ventralmente a coluna vertebral (região toraco-lombar) a vaca respondia 

se em lordose e não aparentava manifestar qualquer sinal de dor.

tratado com antibiótico. Foi-lhe aplicado um íman (figura 12) devido à 

possibilidade de se estar a desenvolver uma reticuloperitonite traumática

corpo estranho metálico perfurante que terá um efeito tanto curativo, como prev

cedeu-se à secagem da vaca. 

Alguns dias depois o produtor afirmou que o animal tinha voltado ao seu estado normal.

Animais utilizados para a produção de leite em regime de pastoreio permanente.

Exemplos dos ímans utilizados como forma de prevençã
situações de reticulite traumática. 

quebra dramática e súbita na produção. O animal encontrava-se 

o e que era possível que tivesse 

ingerido objectos metálicos. Durante a ordenha é fornecida ração farinada aos animais e 

pareciam faltar algumas peças do equipamento, sendo esta vaca em particular muito 

estava alerta e pouco tempo depois começou 

a comer a ração que se encontrava disponível. Durante o exame físico observou-se 

C), estava ligeiramente desidratado e apresentava atonia ruminal. As 

e não foram detectados sons metálicos. 

lombar) a vaca respondia 

se em lordose e não aparentava manifestar qualquer sinal de dor. 

lhe aplicado um íman (figura 12) devido à 

peritonite traumática por ingestão de um 

corpo estranho metálico perfurante que terá um efeito tanto curativo, como preventivo em 

o animal tinha voltado ao seu estado normal. 

Animais utilizados para a produção de leite em regime de pastoreio permanente. 

Exemplos dos ímans utilizados como forma de prevenção ou em 
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4.2.2. Discussão 

A reticuloperitonite traumática é uma patologia comum em bovinos, pois o seu 

comportamento alimentar, pouco selectivo, faz com que estejam predispostos à ingestão 

acidental de corpos estranhos (CE) metálicos. Devido à localização anatómica do coração 

nos bovinos, muito próximo da zona diafragmática do reticulo, a presença de um CE 

perfurante no reticulo pode levar ao desenvolvimento de uma pericardite, uma vez que tanto 

o CE como o trajecto fistuloso por ele criado arrastam consigo bactérias que contaminam o 

fluido pericárdico, provocando uma pericardite fibrino-purolenta — pericardite traumática 

(Peek & McGuirk, 2008); que é a principal causa de pericardite nos bovinos. No entanto o 

número de animais em que isto ocorre, relativamente ao número de animais com 

reticuloperitonite, não é muito elevado (Guard, 2002). 

Esta vaca apresentava alguns sinais compatíveis com o início do desenvolvimento de uma 

reticulite traumática (e.g. hipertermia, atonia ruminal, quebra dramática da produção de leite) 

e existia suspeita de ingestão de um CE metálico por parte do animal. 

O processo patológico tem início com a ingestão acidental, normalmente durante a 

alimentação, de um CE metálico. Os que possuem uma densidade específica elevada 

instalam-se no fundo do saco ventral do rúmen e são depois conduzidos para o interior do 

reticulo pelos ciclos de contracções reticulo-ruminais. Se esse objecto for suficientemente 

grande e afiado pode ser empurrado pelas contracções e perfurar a parede do reticulo, 

provocando uma peritonite localizada devido às bactérias contidas nos compartimentos 

ruminais (Guard, 2002). 

Uma vez que o diafragma, pericárdio e músculo cardíaco se encontram imediatamente 

cranialmente ao reticulo e o fígado dorsomedialmente a este, o avanço do CE que causou a 

reticuloperitonite pode levar ao desenvolvimento de uma pericardite séptica e/ou ao 

envolvimento dos outros órgãos no processo inflamatório. 

Num estadio inicial, a inflamação do pericárdio é acompanhada por hiperémia e deposição 

de um exsudado fibrinoso, que faz com que se produza um ruído de fricção à auscultação 

quando as lâminas parietal e visceral do pericárdio deslizam uma sobre a outra durante o 

ciclo cardíaco (Radostits et al., 2007). 

Os dois folhetos começam a separar-se à medida que a efusão se desenvolve, sendo os 

ruídos de fricção substituídos por um abafamento dos sons cardíacos. O fluido acumulado 

comprime o átrio e ventrículo direitos não permitindo um enchimento completo dos mesmos, 

o que acaba por resultar em ICC (Radostits et al., 2007). 

Na maioria dos casos desenvolve-se uma situação de toxémia devido às toxinas produzidas 

pelas bactérias presentes no saco pericárdico. Caso existam bactérias produtoras de gás 

este irá misturar-se com o fluido existente, sendo, por vezes, possível ouvir à auscultação 
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sons semelhantes a uma máquina de lavar — ruído de marulho (splashing); se existir gás 

em quantidade suficiente (Radostits et al., 2007). 

Pouco tempo depois do início da infecção (4 a 6 dias) as aderências formadas começam a 

organizar-se podendo levar a uma união completa dos dois folhetos do pericárdio. Outras 

vezes esta união ocorre apenas em alguns pontos, deixando alguns espaços afastados que 

serão preenchidos por um líquido seroso. Como o coração não se consegue movimentar 

normalmente pode desenvolver-se ICC (Radostits et al., 2007). 

Sinais inespecíficos como febre, anorexia, depressão e perda de peso podem ser as 

principais alterações encontradas (Reef & McGuirk, 2002). Os animais têm dor, apresentam 

relutância em movimentar-se por vezes gemendo quando forçados, fazem abdução dos 

cotovelos para aliviar o desconforto e a dor e facilitar a respiração, arqueiam o dorso e 

tentam resistir à flexão ventral da coluna quando se pressiona a região do dorso e 

apresentam uma respiração abdominal superficial (Radostits et al., 2007). 

Uma vez que as situações dolorosas são difíceis de avaliar em bovinos é necessário tomar 

atenção aos sinais mais súbtis, como a atitude do animal ou o ranger dos dentes. 

Também podem ser observados sinais de IC, como distensão e/ou pulso jugular e edemas 

ventrais (Reef & McGuirk, 2002). 

Ao ser realizada pressão, com um pau ou com o joelho, por baixo da cartilagem xifóide, ou 

mesmo durante a palpação e percussão da zona cardíaca (Peek & McGuirk, 2008), o animal 

poderá demonstrar dor, através de gemidos ou, muito raramente, com um coice. Como não 

são muito exuberantes a demonstrar dor, é aconselhável haver uma pessoa com o 

estetoscópio na zona da traqueia para melhor detectar algum som produzido pelo animal. 

Caso se saiba que nunca foi administrado um íman ao bovino, também é possível utilizar um 

detector de metais para confirmar a existência de um CE metálico e ter uma ideia da sua 

localização ao passá-lo ao longo do animal. 

A maioria destes bovinos apresenta febre, anorexia e diminuição da produção de leite. 

Encontram-se desidratados e as contracções ruminais são fracas ou inexistentes. Quando a 

IC se encontra num estadio avançado pode ocorrer taquipneia e dispneia, devido ao 

aumento da massa cardíaca, edema pulmonar e débito cardíaco reduzido (Peek & McGuirk, 

2008). 

À auscultação cardíaca nota-se uma taquicardia e os sons cardíacos encontram-se 

abafados em ambos os lados do tórax. Em alguns casos consegue ouvir-se o “ruído de 

marulho” típico destas situações que, como já foi referido, ocorre devido à acumulação de 

gás e líquidos no pericárdio e é indicativo da presença de microrganismos anaeróbios 



34 

produtores de gás. Os sons observados à auscultação poderão variar diariamente (Radostits 

et al., 2007, Peek & McGuirk, 2008). 

No seu trabalho, Bexiga et al. (2008) sugerem que a auscultação cardíaca constitui um 

óptimo meio de detecção de casos de pericardite e diagnóstico diferencial com outra 

patologia cardíaca, como endocardites e defeitos cardíacos congénitos. A presença de sons 

cardíacos abafados, mesmo quando não acompanhados de ruído de marulho, teve uma 

elevada sensibilidade (92%) e especificidade (94%) na detecção destes casos. 

A auscultação pulmonar revela ausência de ruídos pulmonares no tórax ventral e aumento 

destes na região dorsal, pois o saco pericárdico, que se encontra muito aumentado, desloca 

os pulmões dorsalmente (Reef & McGuirk, 2002, Peek & McGuirk, 2008). 

Num trabalho realizado por Braun, Lejeune, Schweizer, Puorger & Ehrensperger (2007) 

foram avaliados os principais sinais clínicos apresentados por bovinos com pericardite 

traumática. Uma frequência cardíaca igual ou superior a 100bpm, distensão de ambas as 

veias jugulares, sons cardíacos abafados e/ou ruídos pericárdicos são os principais sinais 

apresentados pelos animais que padecem desta patologia. A repetição do exame físico, em 

dias diferentes, permitiu o diagnóstico definitivo em mais animais, devido à variação diária 

nos sons observados à auscultação. 

A auscultação de sons cardíacos abafados é um sinal característico de pericardite. No 

entanto, a ausência de sons cardíacos anormais, como ruídos de fricção ou ruído de 

marulho, não deve servir para exclusão desta situação, uma vez que nem todos os animais 

deste estudo apresentavam sons cardíacos anormais. Mais de 50% (16 em 28) dos animais 

observados não apresentava febre, pelo que a ausência deste sinal também não deve ser 

utilizada para excluir um diagnóstico de pericardite (Braun et al., 2007). 

Normalmente os sinais clínicos são suficientes para proceder ao diagnóstico de pericardite 

traumática. No entanto, existem diversos meios auxiliares de diagnóstico que podem ser 

utilizados para estabelecer um diagnóstico definitivo. 

As análises ao sangue geralmente revelam uma leucocitose e neutrofilia. Animais doentes 

há mais de 10 a 14 dias apresentam hipoalbuminémia e hiperglobulinémia, encontrando-se 

as proteínas totais próximas do limite superior ou, em muitos casos, aumentadas. A 

concentração de fibrinogénio encontra-se elevada em todos os estadios da doença (Peek & 

McGuirk, 2008). 

Segundo Braun et al. (2007) o teste do glutaraldeido foi o parâmetro laboratorial mais útil 

como indicador de pericardite traumática, podendo ser utilizado para distinguir situações 

inflamatórias, em que o tempo de coagulação está diminuído, e não inflamatórias de IC 

direita. 
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Os valores elevados de AST e GGT em bovinos com ingurgitamento da veia jugular foram 

atribuídos à congestão hepática e não a insuficiência hepática primária (Braun et al., 2007). 

Um outro trabalho, elaborado por Mellanby et al. (2007), revelou que os valores de troponina 

cardíaca I são mais elevados em bovinos com pericardite comparativamente a animais 

saudáveis. No entanto, este estudo preliminar não permitiu ainda demonstrar que a medição 

de troponina cardíaca I constitui um meio de diagnóstico com sensibilidade e especificidade 

elevadas para a detecção de situações de pericardite em bovinos. 

As radiografias torácicas, apesar de não estarem sempre disponíveis, são bastante úteis 

nestas situações. Uma dimensão do pericárdio superior à normal, linhas de fluido com 

bolsas de gás dorsalmente e o corpo estranho, são alguns dos possíveis achados 

radiográficos (Peek & McGuirk, 2008). 

Misk & Semieka (2001) estudaram a imagem radiográfica de bovinos com pericardite 

traumática, dando ênfase à observação da silhueta torácica e de presença de CE. 

O detalhe da silhueta torácica é bem evidente numa fase inicial da patologia, mas vai 

sofrendo uma deterioração à medida que esta progride, tornando-se difícil distinguir as 

diferentes estruturas em estadios mais avançados. Grande parte da região média e caudal 

do tórax surge como uma massa homogénea, não se conseguindo visualizar o contorno do 

diafragma nem a silhueta cardíaca, devido à presença de grande quantidade de exsudado 

fibrinoso no saco pericárdico (Misk & Semieka, 2001). 

Em alguns animais foi possível encontrar um CE radiopaco, como agulhas, parafusos ou 

pedaços de arame, ao nível do coração ou na área que une o contorno do diafragma com o 

coração, enquanto que em outros, apesar de estes terem sido recuperados durante a 

necropsia, não se conseguiu visualizar o CE devido à opacidade provocada pela pericardite 

supurada (Misk & Semieka, 2001). 

A realização de uma ecocardiografia bidimensional permite observar o fluido e fibrina no 

interior do saco pericárdico (Peek & McGuirk, 2008). 

As alterações que podem ocorrer no electrocardiograma são sinus taquicardia e, em animais 

com IC direita e hidrotórax, diminuição de amplitude do complexo QRS (Radostits et al., 

2007). 

O fluido pericárdico pode ser colhido através de uma pericardiocentese e posteriormente 

analisado. O local onde vai ser realizada a punção deve ser tosquiado e preparado 

assépticamente (Peek & McGuirk, 2008) e, idealmente, deve ser escolhido com base num 

exame ecográfico. Quando isto não for possível, o líquido poderá ser obtido no quinto 

espaço intercostal esquerdo, cerca de 2,5 a 10 cm dorsalmente ao olecrâneo, com alguma 



36 

segurança (Reef & McGuirk, 2002). O material a utilizar poderá ser uma agulha medular de 

18G e 8,75 cm ou um trocater de comprimento semelhante (Peek & McGuirk, 2008). 

O fluido obtido é purulento e tem um cheiro fétido, podendo os coágulos de fibrina obstruir 

os catéteres mais finos (Peek & McGuirk, 2008). Apresenta uma elevada concentração de 

proteínas (>3,5 g/dl), grande número de leucócitos (>2500/µl), compostos maioritariamente 

por neutrófilos (Reef & McGuirk, 2002) e poderão ser observadas bactérias através da 

realização de uma coloração Gram (Peek & McGuirk, 2008). A população bacteriana é 

constituída tanto por bactérias Gram-positivas como Gram-negativas (flora gastrointestinal) 

e em alguns casos também poderão ser encontrados protozoários (Reef & McGuirk, 2002). 

A principal razão para a realização de uma pericardiocentese é a distinção entre pericardite 

traumática e doenças que possam apresentar sinais semelhantes, das quais o linfoma 

maligno com envolvimento do pericárdio constitui o principal diagnóstico diferencial. 

Também se encontram descritos casos de pericardites assépticas idiopáticas com 

sintomatologia muito semelhante, mas em que o líquido obtido consiste num transudado 

hemorrágico estéril com níveis baixos a moderados de macrófagos, neutrófilos e linfócitos 

(Firshman et al., 2006, Peek & McGuirk, 2008). 

A pericardiocentese pode conduzir a complicações como pneumotórax, arritmias fatais, 

punção do coração, que poderá levar a hemorragia ou morte, e saída de conteúdo do 

pericárdio para a cavidade torácica com desenvolvimento de uma pleurite. No entanto, dado 

o prognóstico reservado destas situações, a sua realização para confirmação do diagnóstico 

é válida antes de tentar tratar uma vaca com suspeita de pericardite (Peek & McGuirk, 

2008). 

O tratamento de pericardites traumáticas não tem, normalmente, grande sucesso, sendo na 

maioria dos casos realizado numa perspectiva de curto prazo, como por exemplo para tentar 

que a vaca sobreviva até à altura do parto (Reef & McGuirk, 2002). 

A terapêutica médica, através da administração de antibióticos que devem ter um largo 

espectro dada a variedade de bactérias que se podem encontrar (Gram-positivas e Gram-

negativas, aeróbias e anaeróbias) (Reef & McGuirk, 2002) e drenagem do líquido que se 

acumula no pericárdio, pode ser favorável à sobrevivência a curto prazo. Também poderá 

ser realizada uma lavagem do saco pericárdico, após a pericardiocentese, com uma solução 

de NaCl 0,9% aquecida (Radostits et al., 2007). No entanto, como este procedimento 

raramente leva à cura do animal, a maioria dos esforços terapêuticos têm sido cirúrgicos 

(Peek & McGuirk, 2008). 

A realização de toracotomias seguidas de pericardiectomia ou pericardiotomia, numa 

tentativa de promover a drenagem, procurar o CE e prevenir a futura acumulação de líquido 
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ou outras situações que possam causar lesões ao coração devido à constrição, têm tido 

sucesso em alguns casos (Peek & McGuirk, 2008). 

Para aumentar as hipóteses de sobrevivência a cirurgia deve ser realizada o mais cedo 

possível. Animais com edema ventral exuberante e sinais evidentes de IC não são bons 

candidatos para cirurgia (Peek & McGuirk, 2008). 

Em alguns casos de pericardite aguda ou subaguda, a realização de uma antibioterapia 

agressiva e ruminotomia, na esperança que alguma porção do corpo estranho ainda se 

encontre no reticulo, é algumas vezes suficiente. Se o animal continuar a piorar apesar do 

tratamento deverá considerar-se a toracotomia (Peek & McGuirk, 2008). 

Sempre que possível a escolha do antibiótico deve ser baseada na sensibilidade dos 

organismos identificados no líquido recolhido (cultura e TSA). Em situações em que isso não 

é possível deve ser utilizado um antibiótico de largo espectro ou uma combinação de 

antibióticos. A utilização de penicilina e gentamicina em conjunto fornece cobertura para os 

microrganismos normalmente associados a esta infecção (Radostits et al., 2007). 

O prognóstico a longo prazo é pouco favorável mesmo com a realização do tratamento 

cirúrgico, até porque a ICC resulta não só do envolvimento do pericárdio, mas também do 

miocárdio (Reef & McGuirk, 2002). Alguns autores (Radostits et al., 2007) argumentam que 

é provável que os animais que respondem favoravelmente ao tratamento cirúrgico (recessão 

da quinta costela seguida de marsupialização do pericárdio) teriam respondido igualmente 

bem se apenas fosse realizada drenagem pericárdica seguida de lavagem intrapericárdica e 

antibioterapia. 

Devido às baixas taxas de sucesso do tratamento e porque estes animais não poderão ser 

utilizados para consumo humano, devido às lesões apresentadas, a eutanásia, é uma 

hipótese a considerar por razões de bem-estar animal (Bexiga et al., 2008). 

Nesta patologia é facilmente observável que, tal como em muitas outras situações clínicas, 

mais importante que o tratamento é a prevenção.  

A aplicação de um íman nos bovinos, em especial novilhas de substituição e touros 

reprodutores, antes dos dois anos de idade (por exemplo quando vão fazer o primeiro 

diagnóstico de gestação) protege-os desta situação, devendo por isso ser implementada 

como uma medida preventiva (Reef & McGuirk, 2002, Peek & McGuirk, 2008). Antes de ser 

aplicado um íman num animal em que não se sabe se este já recebeu um anteriormente, 

deve ser feita uma tentativa de detecção do mesmo, pois a presença de mais de um íman 

não é benéfica (Reef & McGuirk, 2002). A detecção do íman pode fazer-se com um detector 

de metais ou mesmo com uma bússola. 
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amarravam os fardos de feno, também 

O exame do coração durante a necropsia revela a existência de uma pericardite fibrino

purulenta. Os dois folhetos do pericárdio estão

em toda a superfície cardíaca (Radostits et al., 2007)
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esbranquiçadas de tecido fibroso que limitam acumulados de exsudado purulento, cinza

esbranquiçados e de odor fétido (

fibrose podem atingir o epicárdio ou mesmo o miocárdio (Reef & McGuirk, 2002).

Esta acumulação de pus que preenche o saco pericárdico tem uma aparência de “ovos 

mexidos” (figura 13) devido à presença de fibrina (Blowey & Weaver, 2006, 

2008). Por vezes é possível encontrar

A tabela 11 apresenta a classificação das pericardites em agudas e crónicas

et al., 2007). 

Tabela 11. Classificação das p

Agudas 
 
 
 

Serosas ou 
sero-

fibrinosas 

Purulentas 

Figura 13. Acumulação de pus no interior do saco pericárdico, 
com aspecto de “ovos mexidos”, devido a pericardite traumática. 
A: epicárdio; B: esterno. 
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objectos pontiagudos, como por exemplo dos

amarravam os fardos de feno, também tem contribuído para a diminuição da sua incidência

O exame do coração durante a necropsia revela a existência de uma pericardite fibrino

s dois folhetos do pericárdio estão aderentes em diversos pontos, ou mesmo 

em toda a superfície cardíaca (Radostits et al., 2007). 
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esbranquiçadas de tecido fibroso que limitam acumulados de exsudado purulento, cinza

esbranquiçados e de odor fétido (Van Vleet & Ferrans, 2001). O exsudado fibrinoso e 

odem atingir o epicárdio ou mesmo o miocárdio (Reef & McGuirk, 2002).

Esta acumulação de pus que preenche o saco pericárdico tem uma aparência de “ovos 

mexidos” (figura 13) devido à presença de fibrina (Blowey & Weaver, 2006, Peek & McGuirk, 

zes é possível encontrar-se o corpo estranho que deu origem à infecção.

apresenta a classificação das pericardites em agudas e crónicas

Classificação das pericardites (Costa Durão et al., 2007). 

Acumulação de exsudado sero-fibrinoso no pericárdio, 
se este contiver sangue será um exsudado sero
hemorrágico; 

Frequentemente associadas a lesões de pneumonia e 
pleurisia; 

Folhetos do pericárdio encontram-se sem brilho, 
rugosos e com deposição de filamentos e falsas 
membranas de fibrina. 

Normalmente são o resultado de reticulopericardites
traumáticas, mais raramente correspondem a 
complicações de uma pericardite exsudativa;

Pericárdio encontra-se muito espessado, por vezes 
com fibrose. A superfície cardíaca está irregular e existe 
acumulação de um exsudado espesso cinza
de odor desagradável entre os folhetos. 

Acumulação de pus no interior do saco pericárdico, 
com aspecto de “ovos mexidos”, devido a pericardite traumática. 
A: epicárdio; B: esterno. Adaptado de Blowey & Weaver (2006). 
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mais raramente correspondem a 

complicações de uma pericardite exsudativa; 
se muito espessado, por vezes 

irregular e existe 
acumulação de um exsudado espesso cinza-amarelado 



Tabela 11 (continuação).

Crónicas 

Vilosas

Sinfisárias

Específicas

Podem existir sinais de ICC

e congestão passiva do fígado

Histologicamente encontra

miocárdio, com infiltrados de neutróf

tecido fibroso. Em alguns casos podem ser visualizadas

 
4.3. Defeito do septo ventricular

4.3.1. Descrição do caso clínico

Uma novilha Holstein-Friesian com 10 meses de idade (figura 14) foi observada em Abril de 

2006 devido a sinais de atraso de crescimento. O animal tinha sido separado das restantes 

novilhas da mesma idade que se encontravam em pastagem porque não as conseguia 

acompanhar, apresentando cansaço e taquipneia quando obrigada a percorrer distâncias 

maiores. Os tratadores suspeitavam de patologia respiratória e teriam já administrado 

antibiótico. Após exame clín

patologia cardíaca. 

Em Outubro o animal foi levado para a FMV para a realização de mais exames.

Figura 14
de idade e suspeita de patologia cardíaca.
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(continuação). 

Vilosas Existência de vilosidades fibrosas de pequenas 
dimensões que conferem irregularidade à superfície do 
pericárdio; 

Estão solidamente implantadas na serosa pericárdica.
Sinfisárias Existência de aderências mais ou menos extensas 

entre os dois folhetos do pericárdio; 
Coração fica envolvido por um estojo fibroso 

pericardite constritiva. 
Específicas e.g. pericardite tuberculosa. 

C em outros órgãos, como congestão pulmonar, edema pulmonar 

siva do fígado (Reef & McGuirk, 2002). 

encontra-se inflamação ao nível do epicárdio, endocárdio e por vezes 

miocárdio, com infiltrados de neutrófilos, linfócitos, eosinófilos e plasmócitos

Em alguns casos podem ser visualizadas bactérias (Reef & McGuirk, 2002)

4.3. Defeito do septo ventricular 

4.3.1. Descrição do caso clínico 

Friesian com 10 meses de idade (figura 14) foi observada em Abril de 

2006 devido a sinais de atraso de crescimento. O animal tinha sido separado das restantes 

novilhas da mesma idade que se encontravam em pastagem porque não as conseguia 

acompanhar, apresentando cansaço e taquipneia quando obrigada a percorrer distâncias 

maiores. Os tratadores suspeitavam de patologia respiratória e teriam já administrado 

antibiótico. Após exame clínico cuidado pôs-se a hipótese de a novilha sofrer de uma 

Outubro o animal foi levado para a FMV para a realização de mais exames.

4. Novilha de raça Holstein-Friesian com 10 meses 
de idade e suspeita de patologia cardíaca. 

Existência de vilosidades fibrosas de pequenas 
dimensões que conferem irregularidade à superfície do 

Estão solidamente implantadas na serosa pericárdica. 
Existência de aderências mais ou menos extensas 

 
Coração fica envolvido por um estojo fibroso — 

pulmonar, edema pulmonar 

inflamação ao nível do epicárdio, endocárdio e por vezes 

plasmócitos e formação de 

(Reef & McGuirk, 2002). 

Friesian com 10 meses de idade (figura 14) foi observada em Abril de 

2006 devido a sinais de atraso de crescimento. O animal tinha sido separado das restantes 

novilhas da mesma idade que se encontravam em pastagem porque não as conseguia 

acompanhar, apresentando cansaço e taquipneia quando obrigada a percorrer distâncias 

maiores. Os tratadores suspeitavam de patologia respiratória e teriam já administrado 

novilha sofrer de uma 

Outubro o animal foi levado para a FMV para a realização de mais exames. 

Friesian com 10 meses 
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Ao exame físico não apresentava alterações na temperatura (38,90C) ou motilidade ruminal 

(3 contracções em 2 minutos). A frequência respiratória era de 28mrm. À auscultação 

cardíaca foi detectado um sopro e a frequência cardíaca era de 64bpm. 

Foi colhido sangue para análise (hemograma) e o animal foi submetido a um 

electrocardiograma e a uma ecocardiografia. 

Os resultados do hemograma são apresentados na tabela 9. Não foi observada qualquer 

alteração no electrocardiograma. 

A ecocardiografia revelou a existência de um orifício de comunicação entre os dois 

ventrículos. Foi efectuado um exame Doppler no sentido de perceber a direcção do fluxo 

sanguíneo através do orifício de comunicação. O resultado mostrou que o fluxo se dava no 

sentido ventrículo esquerdo para ventrículo direito. 

Tabela 12. Resultados do hemograma (caso clínico DSV). 

 Valores de 
referência 

Leucócitos 13,1×103/µl 4-12×103/µl 
Eritrócitos 7,09×106/µl 5-10×106/µl 
Plaquetas 488×103/µl 100-800×103/µl 
Hemoglobina 8,44 g/dl 8-15 g/dl 
Hematócrito 21,6% 24-46% 
VCM 30fl 40-60fl 
HCM 11pg 11-17pg 
CHCM 39 g/dl 30-36 g/dl 

 Valores de referência 

 Valores absolutos 
Neutrófilos não segmentados 0  0-120/µl 
Neutrófilos segmentados 4847/µl  600-4000/µl 
Linfócitos 7467/µl  2500-7500/µl 
Monócitos 786/µl  0-800/µl 
Eosinófilos 0  0-925/µl 
Basófilos 0  0-170/µl 

Este animal manteve-se na FMV durante os 6 meses seguintes, sendo posteriormente 

enviado para uma pequena exploração. Cerca de 6 meses depois, e com evolução rápida, o 

animal passou a apresentar apatia, cianose e intolerância ao exercício, vindo a morrer na 

exploração. Não foi efectuada necropsia. 

4.3.2. Discussão 

A complexidade de eventos envolvidos no desenvolvimento embrionário do coração permite 

diversas oportunidades para a ocorrência de defeitos congénitos. Os animais afectados 

poderão não conseguir sobreviver in utero ou, no outro extremo, não apresentar sinais 

clínicos durante a vida, consoante o tipo de defeito que possuem (Van Vleet & Ferrans, 

2001). 
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Na maioria das vezes a opinião de um médico veterinário é pedida para animais que 

possuem defeitos de grau intermédio, por terem vindo a desenvolver sinais de IC ao longo 

do tempo, como intolerância ao exercício, atrasos de crescimento ou cianose (Van Vleet & 

Ferrans, 2001), tal como aconteceu com a novilha do caso clínico apresentado. 

A maioria destas situações parece ocorrer esporadicamente, no entanto alguma da 

patologia mais comum poderá ter um factor hereditário (Peek & McGuirk, 2008). 

As alterações cardíacas congénitas não ocorrem com muita frequência em bovinos 

(Buczinski, Fecteau & DiFruscia, 2006), sendo os defeitos do septo ventricular (DSV) as que 

são encontradas na maioria das vezes (Radostits et al., 2007). 

Um DSV corresponde a uma abertura no septo interventricular que vai permitir a 

comunicação entre os ventrículos direito e esquerdo (Reef & McGuirk, 2002). A patologia 

parece ser hereditária em bovinos Limousine e Hereford (Reef & McGuirk, 2002) e está 

descrita predisposição genética nas Jerseys (Buczinski et al., 2006). Em Guernseys e 

Holsteins tem sido associada a alterações da cauda e oculares (Peek & McGuirk, 2008). 

Ainda não existe informação disponível para outras raças. 

A ocorrência de microftalmia, ausência de cauda ou de uma cauda mais curta do que o 

normal aparece por vezes associada a DSV, permitindo suspeitar da sua existência (Peek & 

McGuirk, 2008). 

Um trabalho realizado por Millemann, Benoit-Valiergue, Bonnin, Fontaine e Maillard (2007) 

descreve a ocorrência de malformações cardíacas, entre elas DSV, e oculares associadas a 

hipovitaminose A materna, numa manada de bovinos Charoleses. 

O DSV pode ocorrer isoladamente ou associado a outras malformações cardíacas como 

dextraposição da aorta, persistência do canal arterial, persistência do forâmen oval, 

transposição dos grandes vasos, persistência do tronco arterioso e anomalias das valvas 

pulmonar ou tricúspide (Buczinski et al., 2006). 

Na maioria dos casos o defeito é subaórtico, ocorrendo a um nível alto do septo 

interventricular, na porção membranosa do mesmo, adjacente à valva aórtica (Buczinski et 

al., 2006, Radostits et al., 2007). Tem como consequência a passagem de sangue do 

ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, o que provoca uma sobrecarga de volume no 

átrio e ventrículo esquerdos (Reef & McGuirk, 2002, Radostits et al., 2007). 

O desenrolar desta situação vai ser definido pela magnitude do shunt e resistência ao fluxo 

do ventrículo direito, que é determinada pela resistência vascular pulmonar. O defeito pode 

ser grande e o animal morrer logo após o nascimento ou mostrar sintomatologia com 

apenas algumas semanas de idade, ou ter um tamanho mais pequeno permitindo o 

desenvolvimento do animal até atingir a maturidade, altura em que podem surgir sinais de 
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IC. Em alguns casos os defeitos só são detectados durante a necropsia ou inspecção no 

matadouro (Radostits et al., 2007). 

O principal sinal encontrado ao exame físico destes animais é um sopro cardíaco 

pansistólico, audível em ambos os lados do tórax mas com intensidade máxima no lado 

direito (Buczinski et al., 2006). Os sons cardíacos não se encontram alterados, com 

excepção de um aumento na intensidade dos mesmos, e muitas vezes é possível palpar o 

frémito pré-cordial (Radostits et al., 2007). 

A intensidade do sopro não constitui um indicador do tamanho do defeito, uma vez que 

defeitos pequenos, que provocam uma grande resistência ao fluxo de sangue, podem 

produzir um sopro bastante audível (Reef & McGuirk, 2002). 

Bexiga et al. (2008) determinaram que a auscultação de um sopro tem uma sensibilidade de 

100% nos casos de defeitos cardíacos congénitos. Uma vez que os casos de endocardite 

também apresentavam, na maioria dos casos, um sopro à auscultação foram determinados 

outros parâmetros que permitissem diferenciar as duas situações. 

A diferença de idade dos animais afectados por cada uma das situações é um dos 

parâmetros a ter em consideração, com os casos de endocardite a surgirem em animais 

com uma média de 4 anos e de 4 meses nas situações de defeitos cardíacos congénitos. 

A presença de pulso jugular, distensão venosa, edemas, poliartrites, redução do apetite e 

sinais de dor estão normalmente associados a situações de endocardite, enquanto que 

alterações na conformação estão relacionadas com defeitos cardíacos congénitos, apesar 

de não estarem presentes em todos os animais. 

Os mesmos autores determinaram ainda que alguns parâmetros laboratoriais, como o 

quociente entre a albumina e as globulinas, a contagem de eritrócitos (os mais precisos), o 

hematócrito, a contagem de linfócitos e os níveis de sódio plasmático, apresentavam 

diferenças entre as duas doenças, auxiliando na sua distinção. 

Outros sinais apresentados por estes animais incluem atrasos no crescimento e intolerância 

ao exercício (como foi o caso desta novilha), letargia e dispneia, dependendo da dimensão 

do defeito. Quando este é pequeno, o sopro à auscultação pode ser o único sinal 

identificado (Reef & McGuirk, 2002). O estudo realizado por Buczinski et al. (2006) sugere 

que alguns animais podem permanecer assintomáticos por bastante tempo. 

Podem surgir ainda, pulsação venosa, ingurgitamento das veias jugulares, cianose, aumento 

do tempo de repleção capilar e outros sinais de IC, mas os vitelos raramente apresentam 

edemas ventrais tão facilmente observáveis como os animais adultos (Buczinski et al., 2006, 

Peek & McGuirk, 2008). No estudo acima referido, só foi identificada tosse em animais que 

também tinham pneumonia (Buczinski et al., 2006). 
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As pneumonias são as complicações mais frequentemente associadas a DSV, 

possivelmente devido à IC e edema pulmonar. A infecção e o grande volume de sangue que 

passa pelo defeito em direcção ao tronco pulmonar podem contribuir para o 

desenvolvimento de hipertensão pulmonar (Buczinski et al., 2006). 

O complexo de Eisenmengers é uma complicação rara mas fatal desta situação clínica. Esta 

síndrome consiste na reversão do shunt (o sangue deixa de passar no defeito da esquerda 

para a direita e passa a movimentar-se da direita para a esquerda), devido ao aumento da 

resistência vascular pulmonar, o que leva ao aparecimento de cianose (Buczinski et al., 

2006, Radostits et al., 2007). Sem poder afirmar com certeza por não ter sido efectuado 

novo Doppler, sugerimos que a novilha apresentada sofreu este tipo de reversão, tendo este 

facto justificado a morte rápida do animal, já fora do Hospital de Grandes Animais da FMV. 

O fluxo de sangue turbulento pode provocar alterações secundárias nas valvas cardíacas 

que se encontram próximas do defeito, predispondo ao desenvolvimento de endocardite. O 

prolapso das válvulas para o defeito do septo, devido a falta de suporte para a valva aórtica, 

é outra possível complicação que leva ao aparecimento de regurgitação aórtica, a qual se 

consegue visualizar na ecografia (Radostits et al., 2007). 

Esta novilha não aparentava apresentar qualquer complicação relacionada com a patologia 

cardíaca. O hemograma revelava apenas uma leucocitose e neutrofilia ligeiras e, apesar do 

valor do hematócrito (21,6%), não existiam sinais evidentes de anemia. 

A ecocardiografia parece ser um meio de diagnóstico fiável para a detecção de DSV 

(Buczinski et al., 2006), permitindo visualizar o shunt e determinar o seu tamanho, 

localização e direcção através da utilização de Doppler (Reef & McGuirk, 2002). Foi o 

exame complementar que permitiu estabelecer o diagnóstico definitivo neste caso clínico. 

No entanto, o estudo retrospectivo realizado por Buczinski et al. (2006) revelou a existência 

de diferenças significativas entre as medições do defeito realizadas ecograficamente e as 

observadas durante a necropsia, o que pode comprometer a utilização da interpretação 

ecográfica como forma de estabelecer um prognóstico para estes animais. A determinação 

da localização do DSV só foi possível com recurso aos relatórios das necropsias. 

A realização de radiografias torácicas não apresenta uma boa sensibilidade para a detecção 

de patologia cardiovascular em bovinos. As alterações possíveis de encontrar em vitelos 

com DSV são um aumento generalizado do coração, em especial do átrio esquerdo, com 

hipervascularização do pulmão (Buczinski et al., 2006). 

O prognóstico para a maioria dos animais afectados não é muito favorável (Buczinski et al., 

2006), pois não existe nenhum procedimento descrito para a correcção do defeito em 

grandes animais (Radostits et al., 2007). 



A não ser que apresentem outras doenças (e.g. pneumonia) ou sinais exuberantes de ICC 

poderá ser realizado o seu abate precoce, para consumo (Bexiga et al., 2008).

É importante identificar os bovinos com defeitos moderados e grandes, pois o prognóstico a 

nível produtivo não é bom. Os que possuem defeitos pequenos poderão permanecer 

assintomáticos durante toda a vida (Reef & McGuirk, 2002). Uma vez que DSV pequenos 

podem produzir um sopro exuberante à auscultação, também se deverá ter em conta a 

existência de sinais de IC ao estabelecer um pro

idealmente, a ecocardiografia como auxiliar.

Ainda não existe informação suficiente relativamente à utilização destes animais para 

reprodução, não sendo no entanto recomendável utilizá

maior risco de ocorrência de IC ou outras complicações cardíaca

Radostits et al., 2007,). 

Durante a necropsia é possível visualizar o DSV (figura 15), isoladamente ou em associação 

com outras malformações cardíacas congénitas. Se for um defeito de tamanho moderado a 

grande, poderá existir um aumento do átrio e ventrículo esquerdos e ventrículo direito e 

dilatação da artéria pulmonar (Reef & McGuirk, 2002).

Os pulmões poderão estar congestionados devido ao aumento do fluxo sanguíneo pulmonar 

e não é invulgar existirem lesões de pneumonia associadas. Se a resistência vascular 

pulmonar estava aumentada o ventrículo direito pode apresentar

existir endocardite ou lesões no endocárdio secundárias ao fluxo sanguíneo turbulento 

através do defeito (Reef & McGuirk, 2002).

 

 

Figura 15. Defeito do septo ventricular (seta). A: Valva AV 
esquerda. Adaptado de B
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A não ser que apresentem outras doenças (e.g. pneumonia) ou sinais exuberantes de ICC 

o seu abate precoce, para consumo (Bexiga et al., 2008).

É importante identificar os bovinos com defeitos moderados e grandes, pois o prognóstico a 

nível produtivo não é bom. Os que possuem defeitos pequenos poderão permanecer 

vida (Reef & McGuirk, 2002). Uma vez que DSV pequenos 

podem produzir um sopro exuberante à auscultação, também se deverá ter em conta a 

existência de sinais de IC ao estabelecer um prognóstico (Radostits et al., 2007

rafia como auxiliar. 

Ainda não existe informação suficiente relativamente à utilização destes animais para 

reprodução, não sendo no entanto recomendável utilizá-los como reprodutores devido ao 

maior risco de ocorrência de IC ou outras complicações cardíacas (Reef & McGuirk, 2002, 

Durante a necropsia é possível visualizar o DSV (figura 15), isoladamente ou em associação 

com outras malformações cardíacas congénitas. Se for um defeito de tamanho moderado a 

aumento do átrio e ventrículo esquerdos e ventrículo direito e 

dilatação da artéria pulmonar (Reef & McGuirk, 2002). 

Os pulmões poderão estar congestionados devido ao aumento do fluxo sanguíneo pulmonar 

e não é invulgar existirem lesões de pneumonia associadas. Se a resistência vascular 

pulmonar estava aumentada o ventrículo direito pode apresentar-se hipertrofiado. Pode

existir endocardite ou lesões no endocárdio secundárias ao fluxo sanguíneo turbulento 

(Reef & McGuirk, 2002). 

Defeito do septo ventricular (seta). A: Valva AV 
Adaptado de Blowey & Weaver (2006). 

A não ser que apresentem outras doenças (e.g. pneumonia) ou sinais exuberantes de ICC 

o seu abate precoce, para consumo (Bexiga et al., 2008). 

É importante identificar os bovinos com defeitos moderados e grandes, pois o prognóstico a 

nível produtivo não é bom. Os que possuem defeitos pequenos poderão permanecer 

vida (Reef & McGuirk, 2002). Uma vez que DSV pequenos 

podem produzir um sopro exuberante à auscultação, também se deverá ter em conta a 

gnóstico (Radostits et al., 2007), utilizando, 

Ainda não existe informação suficiente relativamente à utilização destes animais para 

los como reprodutores devido ao 

Reef & McGuirk, 2002, 

Durante a necropsia é possível visualizar o DSV (figura 15), isoladamente ou em associação 

com outras malformações cardíacas congénitas. Se for um defeito de tamanho moderado a 

aumento do átrio e ventrículo esquerdos e ventrículo direito e 

Os pulmões poderão estar congestionados devido ao aumento do fluxo sanguíneo pulmonar 

e não é invulgar existirem lesões de pneumonia associadas. Se a resistência vascular 

se hipertrofiado. Pode 

existir endocardite ou lesões no endocárdio secundárias ao fluxo sanguíneo turbulento 



4.4. Diagnósticos diferenciais

Durante o período de estágio surgiram alguns casos clínicos de animais que manifestavam 

uma sintomatologia semelhante à apresentada nos casos descritos anteriormente. No 

entanto, a posterior análise dessas situações revelou a existência de outro tipo de pa

cardíaca, alertando para o facto de que, ainda que estas correspondam à maioria dos casos 

encontrados na prática clínica diária, existem outras alterações que apesar de não serem 

muito frequentes, também poderão estar presentes.

 
4.4.1. Caso 1. Vaca com sinais de insuficiência cardíaca

Em Março de 2007, foi observada uma vaca Holstein

idade, por esta apresentar sinais de insuficiência cardíaca, nomeadamente edemas 

submandibular e da barbela exuberantes e um evide

(figura 16). 

Esta situação já se verificava há algum tempo, tendo a produção de leite do animal 

diminuir até acabar por secar. No momento do exame físico encontrava

outros animais doentes e não estava a receber qualquer tipo de tratamento.

O animal estava fraco (caiu ao te

considerar que as condições climatéricas eram más (chuva e vento) e que, à parte de 

algumas árvores, não existia nenhum local onde este se pudesse abrigar. A mucosa vaginal 

apresentava petéquias e po

Não foi encontrada qualquer alteração à auscultação traqueal e pulmonar, e a frequência 

respiratória era de 28mrm. Foi detectado um sopro de grau III/IV e algum ruído de 

crepitação à auscultação cardíaca. A frequência cardíaca era de 84bpm. O rúmen 

apresentava contracções. 

Figura 16. Edemas submandibular e da barbela e 
ingurgitamento da veia jugular.
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4.4. Diagnósticos diferenciais 

Durante o período de estágio surgiram alguns casos clínicos de animais que manifestavam 

uma sintomatologia semelhante à apresentada nos casos descritos anteriormente. No 

entanto, a posterior análise dessas situações revelou a existência de outro tipo de pa

cardíaca, alertando para o facto de que, ainda que estas correspondam à maioria dos casos 

encontrados na prática clínica diária, existem outras alterações que apesar de não serem 

muito frequentes, também poderão estar presentes. 

a com sinais de insuficiência cardíaca 

Em Março de 2007, foi observada uma vaca Holstein-Friesian, com cerca de 3,5 anos de 

idade, por esta apresentar sinais de insuficiência cardíaca, nomeadamente edemas 

submandibular e da barbela exuberantes e um evidente ingurgitamento das veias jugulares 

Esta situação já se verificava há algum tempo, tendo a produção de leite do animal 

diminuir até acabar por secar. No momento do exame físico encontrava

outros animais doentes e não estava a receber qualquer tipo de tratamento.

O animal estava fraco (caiu ao tentar fugir) e hipotérmico (34,80C), sendo no entanto 

considerar que as condições climatéricas eram más (chuva e vento) e que, à parte de 

algumas árvores, não existia nenhum local onde este se pudesse abrigar. A mucosa vaginal 

possuia uma hemorragia na esclera unilateral (figura 17)

Não foi encontrada qualquer alteração à auscultação traqueal e pulmonar, e a frequência 

respiratória era de 28mrm. Foi detectado um sopro de grau III/IV e algum ruído de 

crepitação à auscultação cardíaca. A frequência cardíaca era de 84bpm. O rúmen 

 

Edemas submandibular e da barbela e 
ingurgitamento da veia jugular. 

Figura 17. Hemorragia da esclera.

Durante o período de estágio surgiram alguns casos clínicos de animais que manifestavam 

uma sintomatologia semelhante à apresentada nos casos descritos anteriormente. No 

entanto, a posterior análise dessas situações revelou a existência de outro tipo de patologia 

cardíaca, alertando para o facto de que, ainda que estas correspondam à maioria dos casos 

encontrados na prática clínica diária, existem outras alterações que apesar de não serem 

Friesian, com cerca de 3,5 anos de 

idade, por esta apresentar sinais de insuficiência cardíaca, nomeadamente edemas 

nte ingurgitamento das veias jugulares 

Esta situação já se verificava há algum tempo, tendo a produção de leite do animal vindo a 

diminuir até acabar por secar. No momento do exame físico encontrava-se num parque com 

outros animais doentes e não estava a receber qualquer tipo de tratamento. 

C), sendo no entanto de 

considerar que as condições climatéricas eram más (chuva e vento) e que, à parte de 

algumas árvores, não existia nenhum local onde este se pudesse abrigar. A mucosa vaginal 

ssuia uma hemorragia na esclera unilateral (figura 17). 

Não foi encontrada qualquer alteração à auscultação traqueal e pulmonar, e a frequência 

respiratória era de 28mrm. Foi detectado um sopro de grau III/IV e algum ruído de 

crepitação à auscultação cardíaca. A frequência cardíaca era de 84bpm. O rúmen 

Hemorragia da esclera. 
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Foi feita uma colheita de sangue para realização de um hemograma, cujos resultados são 

apresentados na tabela 13. 

Tabela 13. Resultados do hemograma (caso 1). 

 Valores de 
referência 

Leucócitos 12,5×103/µl 4-12×103/µl 
Eritrócitos 5,45×106/µl 5-10×106/µl 
Plaquetas 46,8×103/µl 100-800×103/µl 
Hemoglobina 8,94 g/dl 8-15 g/dl 
Hematócrito 25,4% 24-46% 
VCM 46,5fl 40-60fl 
HCM 16,4pg 11-17pg 
CHCM 35,2 g/dl 30-36 g/dl 

   Valores de referência 

 % Valores 
Absolutos % Valores 

Absolutos 
Neutrófilos não segmentados 0 0 0-2 0-120/µl 
Neutrófilos segmentados 73 9125/µl 15-45 600-4000/µl 
Linfócitos 22 2750/µl 45-75 2500-7500/µl 
Monócitos 5 625/µl 0,5-7 0-800/µl 
Eosinófilos 0 0 0-11 0-925/µl 
Basófilos 0 0 0-3 0-170/µl 
Obs: ligeira agregação plaquetária. 

As principais entidades clínicas de que se suspeitava após o exame físico eram um 

comprometimento valvular (endocardite) e pericardite traumática devido à ingestão de um 

objecto metálico perfurante. 

As alterações encontradas no hemograma foram leucocitose ligeira, neutrofilia e linfopénia, 

consistentes com a existência de uma infecção e trombocitopénia, cujas causas mais 

comuns em bovinos são coagulação intravascular disseminada, intoxicação por Pteridium 

aquilinum (Bracken fern), mastite ou metrite séptica (endotoxémia) (Morris, 2002), ou outras 

causas de septicemia (e.g. peritonite, BVD). A agregação plaquetária pode justificar a 

trombocitopénia. 

O animal acabou por morrer três dias após o exame físico, não tendo sido possível proceder 

de imediato à necropsia. Esta foi realizada dois dias depois da morte, em campo, e apenas 

foi feita a avaliação do coração. 

A abertura de uma janela do lado esquerdo da cavidade torácica revelou a existência de 

uma grande quantidade de líquido sanguinolento. No entanto, devido ao estado de 

decomposição da carcaça não foi possível determinar se o líquido encontrado se devia à 

presença de hidrotórax ou aos fenómenos de autólise e putrefacção. 

O pericárdio destacou-se facilmente da restante massa cardíaca e não se observaram 

exsudados fibrino-purulentos no seu interior ou aumento da sua espessura, eliminando a 

hipótese de pericardite traumática. 



Não foram encontradas lesões de end

artérias aorta e pulmonar (figura 19

Não foi possível avaliar com precisão a dimensão dos compartimentos cardíacos uma vez 

que as alterações cadavéricas simula

No ventrículo direito observou

do que o normal devido à existência de aderências (figura 20).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados recolhidos foram analisados de forma a estabelecer os diagnósticos diferenciais 

para esta situação. 

As principais causas de edema ventral, ingurgitamento/pulso jugular e sopros 

descritas nas tabelas 14, 15 e 16

Figura 18. Valva AV esquerda.

Figura 20. Trabécula septomarginal (seta preta) com aderências (seta
azuis). 
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Não foram encontradas lesões de endocardite nas valvas AV (figura 18

(figura 19). 

Não foi possível avaliar com precisão a dimensão dos compartimentos cardíacos uma vez 

que as alterações cadavéricas simulam uma hipertrofia excêntrica dos ventrículos.

No ventrículo direito observou-se que a trabécula septomarginal possuía um tamanho maior 

do que o normal devido à existência de aderências (figura 20). 

Os dados recolhidos foram analisados de forma a estabelecer os diagnósticos diferenciais 

As principais causas de edema ventral, ingurgitamento/pulso jugular e sopros 

descritas nas tabelas 14, 15 e 16 (McGuirk & Reef, 2002). 

lva AV esquerda. Figura 19. Válvulas 
pulmonar. 

Trabécula septomarginal (seta preta) com aderências (seta

nas valvas AV (figura 18) ou valvas das 

Não foi possível avaliar com precisão a dimensão dos compartimentos cardíacos uma vez 

m uma hipertrofia excêntrica dos ventrículos. 

se que a trabécula septomarginal possuía um tamanho maior 

Os dados recolhidos foram analisados de forma a estabelecer os diagnósticos diferenciais 

As principais causas de edema ventral, ingurgitamento/pulso jugular e sopros cardíacos são 

nidiformes da artéria 

Trabécula septomarginal (seta preta) com aderências (setas 
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Tabela 14. Causas mais comuns de edema em bovinos (baseada 
em McGuirk & Reef, 2002). 
Insuficiência cardíaca crónica 
Regurgitação da tricúspide ou mitral 
Endocardite 
Brisket disease 

Malformações cardíacas congénitas 
Cor pulmonale 

Deficiência em selénio/vitamina E 
Pericardite 
Pleurite 
Tumor da base do coração; linfoma maligno 
Hipoproteinémia 
Doença hepática 
Doença renal (e.g. amiloidose) 
Problemas de absorção GI (e.g. paratuberculose, parasitismo) 
Efusão pleural ou peritoneal 
Obstrução linfática 
Tromboflebite 
Urolitíase 

 

Tabela 15. Causas mais comuns de distensão e pulso jugular em 
bovinos (baseada em McGuirk & Reef, 2002). 
Insuficiência cardíaca direita 
Insuficiência cardíaca crónica 
Deficiência em selénio/vitamina E 
Cardiomiopatia 
Insuficiência da tricúspide 
Pericardite 
Trombose/flebite da veia jugular 
Tumor da base do coração (e.g. linfoma maligno) 
Abcesso da base do coração 
Cor pulmonale 

Brisket disease 

 

Tabela 16. Causas mais comuns de sopros cardíacos em bovinos 
(baseada em McGuirk & Reef, 2002). 
Anemia 
Excitação 
Febre 
Funcional 
Patologia valvular (infecciosa, degenerativa, dilatação) 
Defeito congénito 
Linfoma maligno 
Pericardite 
Cardiomiopatia 
Miocardite 

Doenças do miocárdio, arritmias cardíacas, malformações cardíacas congénitas e 

insuficiência cardíaca crónica são as principais causas de fraqueza e intolerância ao 

exercício em bovinos (McGuirk & Reef, 2002). 



Das doenças enunciadas nas tabelas 14, 15 e 16 as que são comuns aos principais sinais 

clínicos apresentados pelo animal e que nos fizeram suspeitar de patologia cardíaca (edema 

ventral, ingurgitamento/pulso jugular e sopro cardíaco) são: IC crónica, patol

brisket disease, defeitos congénitos, 

pericardite e tumores da base do coração (

Diversas situações podem ser excluídas a partir da história, análise do ambiente e achados

da necropsia, como por exemplo:

altitudes), defeitos congénitos, deficiência em selénio/vitamina E, endocardite, pericardite e 

tumores da base do coração

Após a análise de todos os parâmetros

do que o normal da trabécula septomarginal, devido à existência de aderências, não 

permitia uma contracção cardíaca normal (a diástole não se processava normalmente), 

acabando por provocar insuficiência cardíaca dire

turbulência de sangue gerada durante a diástole.

 
 
4.4.2. Caso 2. Novilha com atraso de crescimento

Em Novembro de 2007, uma novilha de raça Holstein

avaliada por apresentar sinais de 

O animal não apresentava 

coloração normal e o rúmen não 

A frequência respiratória era de 32mrm e não se detectaram quaisquer alterações à 

auscultação traqueal e pulmonar. Foi detectado um sopro de grau IV à auscultação do 

coração e a frequência cardíaca era de 96bpm.

Figura 
tamanho inferior ao esperado para a sua idade.
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Das doenças enunciadas nas tabelas 14, 15 e 16 as que são comuns aos principais sinais 

clínicos apresentados pelo animal e que nos fizeram suspeitar de patologia cardíaca (edema 

ventral, ingurgitamento/pulso jugular e sopro cardíaco) são: IC crónica, patol

, defeitos congénitos, cor pulmonale, deficiência em selénio/vitamina E, 

pericardite e tumores da base do coração (linfoma maligno). 

Diversas situações podem ser excluídas a partir da história, análise do ambiente e achados

da necropsia, como por exemplo: brisket disease (a vaca não se encontrava em grandes 

altitudes), defeitos congénitos, deficiência em selénio/vitamina E, endocardite, pericardite e 

da base do coração. 

análise de todos os parâmetros uma possível hipótese será que a espessura 

do que o normal da trabécula septomarginal, devido à existência de aderências, não 

permitia uma contracção cardíaca normal (a diástole não se processava normalmente), 

acabando por provocar insuficiência cardíaca direita, sendo o sopro provocado pela 

turbulência de sangue gerada durante a diástole. 

4.4.2. Caso 2. Novilha com atraso de crescimento 

Em Novembro de 2007, uma novilha de raça Holstein-Friesian, com 16 meses de idade, foi 

avaliada por apresentar sinais de atraso de crescimento (figura 21). 

O animal não apresentava alterações de temperatura (38,50C), as mucosas tinham uma 

coloração normal e o rúmen não apresentava alterações na motilidade.

A frequência respiratória era de 32mrm e não se detectaram quaisquer alterações à 

auscultação traqueal e pulmonar. Foi detectado um sopro de grau IV à auscultação do 

coração e a frequência cardíaca era de 96bpm. 

Figura 21. A novilha, com 16 meses, apresentava um 
tamanho inferior ao esperado para a sua idade. 

Das doenças enunciadas nas tabelas 14, 15 e 16 as que são comuns aos principais sinais 

clínicos apresentados pelo animal e que nos fizeram suspeitar de patologia cardíaca (edema 

ventral, ingurgitamento/pulso jugular e sopro cardíaco) são: IC crónica, patologia valvular, 

, deficiência em selénio/vitamina E, 

Diversas situações podem ser excluídas a partir da história, análise do ambiente e achados 

(a vaca não se encontrava em grandes 

altitudes), defeitos congénitos, deficiência em selénio/vitamina E, endocardite, pericardite e 

vel hipótese será que a espessura maior 

do que o normal da trabécula septomarginal, devido à existência de aderências, não 

permitia uma contracção cardíaca normal (a diástole não se processava normalmente), 

ita, sendo o sopro provocado pela 

Friesian, com 16 meses de idade, foi 

C), as mucosas tinham uma 

apresentava alterações na motilidade. 

A frequência respiratória era de 32mrm e não se detectaram quaisquer alterações à 

auscultação traqueal e pulmonar. Foi detectado um sopro de grau IV à auscultação do 

A novilha, com 16 meses, apresentava um 
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Uma história mais pormenorizada revelou que a novilha desde pequena apresentava atraso 

de crescimento, foi desmamada mais tarde do que é normal (5 meses) estava 

frequentemente doente (principalmente problemas respiratórios) e com aspecto pouco 

saudável. Foram-lhe administrados complexos vitamínicos e antibioterapia diversas vezes 

durante o crescimento. 

A história clínica e a detecção do sopro à auscultação levaram ao diagnóstico de uma 

malformação cardíaca congénita. 

Em Fevereiro de 2008, a novilha desenvolveu um deslocamento do abomaso à esquerda 

que não foi possível corrigir pelo método do rolamento. Foi transportada para o Hospital 

Veterinário de Grandes Animais da FMV para ser submetida a cirurgia. Apresentava apetite 

e encontrava-se alerta e activa. 

Foi feita uma colheita de sangue para realização de hemograma (tabela 17) que revelou a 

existência de leucocitose com linfopénia e neutrofilia, trombocitose e eosinofilia. 

Tabela 17. Resultados do hemograma (caso 2). 

 Valores de 
referência 

Leucócitos 14,7×103/µl 4-12×103/µl 
Eritrócitos 10,8×106/µl 5-10×106/µl 
Plaquetas 2697×103/µl 100-800×103/µl 
Hemoglobina 14,2 g/dl 8-15 g/dl 
Hematócrito 36,4% 24-46% 
VCM 33,7fl 40-60fl 
HCM 13,1pg 11-17pg 
CHCM 39 g/dl 30-36 g/dl 

   Valores de referência 

 % Valores 
Absolutos % Valores 

Absolutos 
Neutrófilos não segmentados 0 0 0-2 0-120/µl 
Neutrófilos segmentados 60 8820/µl 15-45 600-4000/µl 
Linfócitos 28 4116/µl 45-75 2500-7500/µl 
Monócitos 2 294/µl 0,5-7 0-800/µl 
Eosinófilos 10 1470/µl 0-11 0-925/µl 
Basófilos 0 0 0-3 0-170/µl 
Obs: Sem agregação plaquetária. 

Algumas situações que podem provocar trombocitose são: neoplasia hemática, inflamação 

(infecção, reacção imuno-mediada, cirurgia ou trauma), deficiência em ferro, alguns 

alcalóides (vincristina, vimblastina), recuperação de uma trombocitopénia, esplenectomia, 

perda de sangue e situações fisiológicas (exercício, administração de epinefrina) (Stockham 

& Scott, 2002). 

O aumento do número de eosinófilos circulantes pode ser provocado por parasitismo, 

reacções de hipersensibilidade, neoplasias, infecções (vírus, bactérias — alguns 



Staphylococcus ou Streptococcus

(Latimer et al., 2003). 

Durante a cirurgia não foi possível corrigir o deslocamento do 

de numerosas aderências do abomaso à parede costal do rúmen.

Foi realizado um electrocardiograma (figura 22) que revelou um traçado sem alterações 

rítmicas ou morfológicas e uma sobrecarga direita funcional. 

Devido à patologia cardíaca e impossibilidade de resolução do deslocamento do abomaso, 

por razões de bem-estar animal, optou

prognóstico indicava que o seu estado teria tendênc

a necropsia do animal na FMV.

Os principais achados na necropsia foram: um abcesso de espessa parede fibrosa na região 

umbilical, com conteúdo purulento de cheiro ácido (figura 23); um cordão espesso de 

massas tecidulares constituídas por tecido fibroso, ao longo da parede interna da cavidade 

abdominal, contendo diversos abcessos de pus mais ou menos concretizado, que terminava 

na extremidade esquerda do fígado, com forte aderência à cápsula; serosas peritoneal,

pleural e pericárdio com numerosas aderências fibrosas (figura 24), particularmente 

organizadas no pericárdio, estando os dois folhetos completamente aderentes; uma 

tecidular branda, de cor vermelho escuro, moderadamente friável na parede do ventríc

esquerdo (figura 25); o abomaso apresentava inflamação da mucosa e uma úlcera de 6 cm 

de comprimento e espessamento fibros

apresentava hipertrofia acentuada e coloração escura; hipertrofia e edema dos linfono

hipertrofia do baço; valva mitral com dimensão dissemelhante ent

e parietal (mais pequena)

ventrículo esquerdos. 

Foram colhidos: um linfonodo

fragmentos de baço e fígado para 

da FMV procedeu à recolha de material para análise bacteriológica e pesquisa de 

microrganismos anaeróbios estritos.

Figura 22
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Streptococcus; fungos) ou reacções a fármacos (e.g. tetracicli

Durante a cirurgia não foi possível corrigir o deslocamento do abomaso devido à existência 

de numerosas aderências do abomaso à parede costal do rúmen. 

Foi realizado um electrocardiograma (figura 22) que revelou um traçado sem alterações 

rítmicas ou morfológicas e uma sobrecarga direita funcional.  

Devido à patologia cardíaca e impossibilidade de resolução do deslocamento do abomaso, 

estar animal, optou-se por fazer a eutanásia do animal uma vez que o 

prognóstico indicava que o seu estado teria tendência a deteriorar-se no futuro. Foi realizada 

a necropsia do animal na FMV. 

Os principais achados na necropsia foram: um abcesso de espessa parede fibrosa na região 

umbilical, com conteúdo purulento de cheiro ácido (figura 23); um cordão espesso de 

tecidulares constituídas por tecido fibroso, ao longo da parede interna da cavidade 

abdominal, contendo diversos abcessos de pus mais ou menos concretizado, que terminava 

na extremidade esquerda do fígado, com forte aderência à cápsula; serosas peritoneal,

pleural e pericárdio com numerosas aderências fibrosas (figura 24), particularmente 

organizadas no pericárdio, estando os dois folhetos completamente aderentes; uma 

, de cor vermelho escuro, moderadamente friável na parede do ventríc

esquerdo (figura 25); o abomaso apresentava inflamação da mucosa e uma úlcera de 6 cm 

espessamento fibroso exuberante da parede (figura 26

apresentava hipertrofia acentuada e coloração escura; hipertrofia e edema dos linfono

hipertrofia do baço; valva mitral com dimensão dissemelhante entre a vá

e parietal (mais pequena) (figura 27) e um volumoso coágulo tanto no

linfonodo mediastínico, a massa da parede do ventrículo esquerdo e 

fragmentos de baço e fígado para análise histopatológica e o departamento

da FMV procedeu à recolha de material para análise bacteriológica e pesquisa de 

microrganismos anaeróbios estritos. 

Figura 22. Parte do traçado do ECG realizado. 

; fungos) ou reacções a fármacos (e.g. tetraciclinas) 

abomaso devido à existência 

Foi realizado um electrocardiograma (figura 22) que revelou um traçado sem alterações 

Devido à patologia cardíaca e impossibilidade de resolução do deslocamento do abomaso, 

se por fazer a eutanásia do animal uma vez que o 

se no futuro. Foi realizada 

Os principais achados na necropsia foram: um abcesso de espessa parede fibrosa na região 

umbilical, com conteúdo purulento de cheiro ácido (figura 23); um cordão espesso de 

tecidulares constituídas por tecido fibroso, ao longo da parede interna da cavidade 

abdominal, contendo diversos abcessos de pus mais ou menos concretizado, que terminava 

na extremidade esquerda do fígado, com forte aderência à cápsula; serosas peritoneal, 

pleural e pericárdio com numerosas aderências fibrosas (figura 24), particularmente 

organizadas no pericárdio, estando os dois folhetos completamente aderentes; uma massa 

, de cor vermelho escuro, moderadamente friável na parede do ventrículo 

esquerdo (figura 25); o abomaso apresentava inflamação da mucosa e uma úlcera de 6 cm 

o exuberante da parede (figura 26); o fígado 

apresentava hipertrofia acentuada e coloração escura; hipertrofia e edema dos linfonodos; 

re a válvula septal (maior) 

) e um volumoso coágulo tanto no átrio como no 

, a massa da parede do ventrículo esquerdo e 

análise histopatológica e o departamento de Microbiologia 

da FMV procedeu à recolha de material para análise bacteriológica e pesquisa de 
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Figura 26. Abomaso com mucosa inflamada e 
com úlcera (seta). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As lesões microscópicas encontradas foram: linfonodo com edema medular; hiperplasia 

discreta dos folículos linfóides do baço e focos de congestão da polpa vermelha; fígado com 

espessamento fibroso da cápsula, infiltração inflamatória periportal e, ocasionalmente, em 

localização intralobular e hepatócitos com discreta vacuolização (hepatite intersticial 

Figura 23. Abcesso na região umbilical Figura 24. Aderências na mucosa dos 
compartimentos gástricos. 

Figura 25. Massa da parede do ventrículo 
esquerdo. 

Figura 27. Válvulas septal e parietal da valva mitral com diferentes dimensões. A 
válvula parietal (seta) tem um tamanho menor do que o normalmente encontrado. 
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reactiva). O tecido removido do pericárdio corresponde a proliferação mesotelial reactiva 

(pericardite reactiva com hiperplasia do mesotélio). 

Relativamento aos resultados da análise microbiológica, não foram isolados agentes 

patogénicos específicos a partir da cultura directa das amostras de órgãos colhidos. A partir 

do pus presente no parênquima hepático isolou-se Arcanobacterium pyogenes, 

Staphylococcus warneri e Streptococcus bovis, em aerobiose e Bacteroides ureolyticos em 

anaerobiose. 

Tal como se verificou durante a cirurgia, as aderências nas serosas (poliserosite crónica 

fibrosa) explicam a impossibilidade de resolução do deslocamento do abomaso, estando a 

poliserosite de acordo com os resultados do hemograma que eram consistentes com a 

existência de uma infecção. 

Não foi encontrado qualquer defeito no septo interventricular. No entanto, o defeito da valva 

mitral (possivelmente de origem congénita) era o responsável pela insuficiência cardíaca e 

hipertrofia excêntrica do coração esquerdo, podendo justificar o sopro audível à auscultação, 

ao permitir um refluxo de sangue (devido a uma deficiente coaptação dos folhetos) durante a 

sístole ventricular. Uma vez que não se observaram sinais ou lesões consistentes com 

patologia respiratória, esta alteração cardíaca parecia corresponder a compensação bem 

tolerada. 
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5. Conclusão 
 

As situações de patologia envolvendo o sistema cardiovascular que observei durante o 

período de estágio foram em maior número do que esperava encontrar. No entanto, não 

ocorreram muitos casos de pericardite traumática, a qual supunha ser das afecções mais 

frequentes relacionadas com este sistema. 

Foi-me possível constatar que a maioria dos produtores interpreta os sinais clínicos de 

comprometimento cardiovascular (e.g. edemas ventrais, fraqueza) como correspondendo a 

casos de pericardite traumática, ou como muitas vezes afirmam: “a vaca comeu um arame”. 

Verifiquei ainda que o prognóstico da maioria destas situações não é muito favorável o que 

faz com que muitas vezes não seja realizado um tratamento mais específico. 

Este estágio permitiu-me complementar, consolidar e pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos durante os cinco anos passados na FMV. Deu-me ainda a oportunidade de 

desenvolver a técnica, destreza e confiança para enfrentar as diferentes situações na minha 

futura profissão. 

O balanço final do estágio é muito positivo, tanto pelo contacto com diferentes realidades da 

clínica de espécies pecuárias como por toda a experiência que adquiri. 
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