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Resumo 

 

Obstruções Congénitas de Saída Ventricular em Canídeos: Revisão Bibliográfica e 

Estudo Retrospectivo de 7 Casos Clínicos. 

 

Esta Dissertação é o resultado de um estágio efectuado no IVP durante um período de 6 

meses, dedicado essencialmente às várias especialidades da Clínica e Cirurgia de Animais 

de Companhia. A Cardiologia foi uma das especialidades com maior expressão, o que 

permitiu o acompanhamento de alguns casos de obstrução congénita de saída ventricular 

em canídeos. As obstruções congénitas de saída ventricular direita incluem a estenose 

pulmonar valvular, a estenose pulmonar supravalvular, a estenose pulmonar subvalvular, a 

estenose pulmonar por artéria coronária única tipo R2A, a estenose infundibular e o 

ventrículo direito duplo ou de dupla câmara, enquanto as de saída ventricular esquerda 

incluem a estenose aórtica valvular, a estenose aórtica supravalvular, a estenose sub-

aórtica fixa e ainda a estenose sub-aórtica dinâmica. A estenose pulmonar valvular e a 

estenose sub-aórtica são frequentemente reconhecidas na prática clínica, correspondendo 

no seu conjunto a 34 a 56% dos casos de malformação cardiovascular em canídeos, 

enquanto as restantes formas de obstrução são extremamente raras. O diagnóstico destas 

malformações obstrutivas envolve um exame físico cardiovascular preciso e a realização de 

exames complementares de diagnóstico como a radiografia torácica, a electrocardiografia e 

a ecocardiografia, estando também indicada a angiocardiografia em casos específicos. A 

ecocardiografia é actualmente o método de diagnóstico mais utilizado, permitindo o 

diagnóstico preciso da malformação e a classificação do grau de estenose a partir das 

velocidades máximas de fluxo obtidas por Doppler a nível da obstrução. Os procedimentos 

invasivos são a única forma de redução eficaz da obstrução e actualmente estão descritos 

vários procedimentos cirúrgicos e não-cirúrgicos de complexidade variável, embora uma 

terapêutica medicamentosa possa ser instituída nalguns casos. No período de estágio foram 

diagnosticados 7 casos de obstrução congénita de saída ventricular em canídeos, algumas 

na sua forma isolada e outras em associação com outras malformações cardiovasculares. 

Deste modo, foram acompanhados casos de estenose pulmonar valvular (n=3), estenose 

pulmonar valvular associada a displasia tricúspide (n=1), estenose pulmonar valvular 

associada a estenose infundibular e estenose sub-aórtica fixa (n=1) e estenose sub-aórtica 

fixa (n=2). A terapêutica instituída nestes casos incluiu a administração medicamentosa de 

β-bloqueadores, IECAs, digitálicos e diuréticos. A terapêutica cirúrgica pela técnica de Patch 

Graft fechada foi indicada em dois casos de estenose pulmonar valvular. 

 

Palavras-chave: malformações cardiovasculares, estenose aórtica, estenose pulmonar, 

canídeos. 
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Abstract 

 

Congenital Ventricular Outflow Obstructions in the Dog: Bibliographic Review and 

Retrospective Study of 7 Clinical Cases. 

 

This thesis is the result of a six-month traineeship at IVP dedicated to several veterinary 

specialties in Small Animal Medicine and Surgery. Cardiology was one of the most 

represented specialties, allowing to follow some cases of congenital ventricular outflow 

obstruction in the dog. Congenital right ventricle outflow obstructions include valvular 

pulmonic stenosis, supravalvular pulmonic stenosis, subvalvular pulmonic stenosis, 

infundibular stenosis and double-chambered right ventricle, while congenital left ventricle 

outflow obstructions include valvular aortic stenosis, supravalvular aortic stenosis, fixed 

subaortic estenosis and dynamic subaortic stenosis. Valvular pulmonic stenosis and 

subaortic stenosis are frequently recognised, accounting for about 34 to 56% of all congenital 

cardiovascular disorders in the dog, while the other forms of obstruction are extremely 

uncommon. Diagnosing these disorders involves an accurate cardiovascular physical exam 

and complementary exams such as thoracic radiography, electrocardiography, 

echocardiography and angiocardiography in some selected cases. Echocardiography is 

currently the gold-standard exam, allowing to accurately identify the malformation and to 

access disease severity based on the peak Doppler-derived velocity across the obstruction. 

Invasive procedures are the only way of effectively resolving the stenosis, although in some 

cases medical therapy might be the useful. Various surgical and non-surgical invasive 

procedures such as ballon-valvuloplasty are currently available. During the traineeship, 

seven cases of congenital ventricular outflow obstruction were identified, some in their 

isolated form and some in association with other congenital cardiovascular diseases. 

Identified disorders were valvular pulmonic stenosis (n=3), valvular pulmonic stenosis and 

tricuspid dysplasia (n=1), valvular pulmonic stenosis associated with infundibular stenosis 

and fixed subaortic stenosis (n=1) and fixed subaortic stenosis (n=2).  

Therapeutic options were medical prescription of β-blockers, ACE inhibitors, digitalis 

glycosides and diuretics. In two cases of valvular pulmonic stenosis surgical resection by 

Closed Patch-Graft technique was proposed. 

 

 

 

 

 

Key words: congenital cardiovascular defects, pulmonic stenosis, aortic stenosis, dog. 
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Capítulo I. Introdução  

 

Esta Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária é o resultado de um 

estágio curricular efectuado no Instituto Veterinário do Parque (IVP) entre os dias 1 de 

Março e 30 de Agosto de 2008, sob orientação do Professor Doutor José Paulo Sales Luis. 

Este estágio permitiu a aquisição de aptidões práticas e o reforço dos conhecimentos 

técnico-científicos adquiridos durante todo o curso, assim como o desenvolvimento de 

capacidades fundamentais à prática clínica. Deste modo, no capítulo inicial deste trabalho 

irá ser apresentada uma breve descrição das actividades desenvolvidas e dos casos clínicos 

acompanhados durante o estágio. 

 

A escolha do tema desta Dissertação, as obstruções congénitas de saída ventricular em 

canídeos, surgiu naturalmente na sequência de um interesse pessoal na área da Cardiologia 

e na possibilidade única de estagiar com um especialista de mérito reconhecido nesta área. 

Além disso, a Cardiologia constitui uma das especialidades médico-veterinárias com maior 

prevalência na casuística do IVP, permitindo uma enorme familiarização com os processos 

fisiopatológicos, meios complementares de diagnóstico e opções terapêuticas relacionados 

com esta especialidade. Neste sentido, a dedicação desta Dissertação de Mestrado a um 

tema na área da Cardiologia acabou por surgir naturalmente. Apesar das anomalias 

congénitas do coração constituírem uma percentagem pequena das doenças 

cardiovasculares em cães, a sua importância clínica não pode ser menosprezada. Cada 

animal deve ser entendido como um caso específico e individual que merece receber os 

melhores cuidados médico-veterinários possíveis, independentemente da prevalência da 

doença de que é portador. Muitas vezes o diagnóstico destas anomalias é feito quando os 

animais são muito jovens e o vínculo afectivo com os donos é ainda pouco desenvolvido, 

assistindo-se infelizmente a casos em que a simples referência a um defeito congénito 

potencialmente fatal leva os proprietários, naturalmente apanhados de surpresa, a optarem 

pela eutanásia do animal. No entanto, é também verdade que nos primeiros meses de vida 

existe um grande entusiasmo e expectativa em redor do animal, e que este diagnóstico pode 

constituir um enorme factor de preocupação e ansiedade para os donos. Neste sentido, é 

fundamental que o clínico esteja familiarizado com o processo patológico em causa, com a 

evolução esperada da doença e com as opções terapêuticas, de modo a conseguir 

encontrar o melhor equilíbrio possível entre o bem-estar do animal, a disponibilidade pessoal 

e financeira do dono e uma prática médico-veterinária responsável e de excelência. 

 

Neste trabalho irá ser apresentada uma revisão geral da bibliografia publicada acerca do 

tema da dissertação e discutidos alguns casos clínicos acompanhados durante o período de 

estágio. É interessante notar que a maior parte dos estudos epidemiológicos relativos a 
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estas malformações, e às malformações cardiovasculares em geral, foram efectuados há já 

algumas décadas, servindo ainda de base à maior parte dos estudos publicados 

actualmente. Por outro lado, os trabalhos mais recentes têm-se debruçado mais acerca da 

optimização do diagnóstico e das opções terapêuticas disponíveis. Visto que existem 

poucos casos clínicos descritos e que parece haver alguma falta de concordância entre 

autores na descrição das lesões e na terminologia utilizada, pretende-se também com esta 

revisão apresentar uma perspectiva uniformizada, sistematizada e o mais explícita possível 

do trabalho desenvolvido nesta área, dando especial relevância aos trabalhos mais recentes 

mas não esquecendo os estudos pioneiros que constituem os grandes pilares do 

conhecimento actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II. Casuística acompanhada 

 

1. O Instituto Veterinário do Parque

O Instituto Veterinário do Parque está localizado na Rua Castilho, nº 61, cave esquerda e é 

um centro veterinário de referência na cidade de Lisboa. A direcção clínica está a cargo do 

Professor Doutor José Paulo Sales Lui

duas funcionárias. O Instituto dispõe de 

tratamentos/electrocardiografia, 

internamento de felídeos e por outros espaços de apoio.

compreendido entre as 11 

horas para a realização das

às 13 horas.  

 

2. Casuística  

Visto dedicar-se à Clínica e Cirurgia de Animais de Companhia, o IVP recebe 

fundamentalmente canídeos e felídeos e esporadicamente animais das 

que constituem os novos animais de companhia

estágio foram observados 946 animais, sendo que 699 eram canídeos, 242 felídeos e 

apenas 5 eram animais exóticos (coelho, coelho anão, iguana, canário), 

total de 1473 visitas (Figura 1).

 

Figura 1. Distribuição dos animais observados no IVP por 

idade. 

 

Em relação às raças dos animais

pertenciam à raça Europeu Comum, 12,4

60,6% eram de raça determinada e os restantes 

grande variabilidade nos canídeos observados, que 

as mais prevalentes a Caniche (

(5,3%), a Boxer (4,6%), e 

constituíram apenas 0,7% dos canídeos observados no IVP.

35%

38%

14%

12%

<1%

A 

3 

o II. Casuística acompanhada e actividades desenvolvidas durante o estágio

do Parque 

O Instituto Veterinário do Parque está localizado na Rua Castilho, nº 61, cave esquerda e é 

um centro veterinário de referência na cidade de Lisboa. A direcção clínica está a cargo do 

ssor Doutor José Paulo Sales Luis, que é auxiliado pela Drª. Ana Paula Carvalho e 

. O Instituto dispõe de uma sala de consulta, 

tratamentos/electrocardiografia, uma sala de cirurgia, uma área de recobro pós

internamento de felídeos e por outros espaços de apoio. O horário de funcionamento está

11 e as 20 horas nos dias úteis, fechando ao público das 13 às 15 

a realização das intervenções cirúrgicas. Está ainda aberto aos Sábados das 10 

se à Clínica e Cirurgia de Animais de Companhia, o IVP recebe 

fundamentalmente canídeos e felídeos e esporadicamente animais das 

que constituem os novos animais de companhia (NACs). De facto, durante o período de 

am observados 946 animais, sendo que 699 eram canídeos, 242 felídeos e 

animais exóticos (coelho, coelho anão, iguana, canário), 

visitas (Figura 1). 

Distribuição dos animais observados no IVP por  A) espécie e sexo 

Em relação às raças dos animais acompanhados, é curioso notar que 

eu Comum, 12,4% à Persa e 8,7% à Siamesa. Já nos canídeos, 

de raça determinada e os restantes 39,4% de raça indeterminada

grande variabilidade nos canídeos observados, que pertenciam a 72 raças diferentes sendo 

as mais prevalentes a Caniche (6,9%), a Cocker Spaniel (6,7%), 

e a Yorkshire Terrier (4,0%) (Figura 2). As raças portuguesas 

constituíram apenas 0,7% dos canídeos observados no IVP. 
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e actividades desenvolvidas durante o estágio 

O Instituto Veterinário do Parque está localizado na Rua Castilho, nº 61, cave esquerda e é 

um centro veterinário de referência na cidade de Lisboa. A direcção clínica está a cargo do 

Drª. Ana Paula Carvalho e por 

de consulta, uma sala de 

recobro pós-cirúrgico e 

rário de funcionamento está 

, fechando ao público das 13 às 15 

intervenções cirúrgicas. Está ainda aberto aos Sábados das 10 

se à Clínica e Cirurgia de Animais de Companhia, o IVP recebe 

fundamentalmente canídeos e felídeos e esporadicamente animais das espécies exóticas 

. De facto, durante o período de 

am observados 946 animais, sendo que 699 eram canídeos, 242 felídeos e 

animais exóticos (coelho, coelho anão, iguana, canário), que perfizeram um 

espécie e sexo e por B) espécie e 

 

curioso notar que 76,8% dos felídeos 

% à Siamesa. Já nos canídeos, 

% de raça indeterminada. Existiu uma 

a 72 raças diferentes sendo 

%), a Labrador Retriever 

As raças portuguesas 

felídeos



 

Figura 2. Distribuição dos animais 

 

Sendo um centro de referência nas áreas da 

Animais de Companhia, a casuística do IVP é bastante peculiar. 

animais observados, cerca de 45,1%,

ou foram trazidos por donos que procuravam

animais que são acompanhados por rotina por médicos veterinários da sua área de 

residência mas que são seguidos no IVP por motivos específicos, especialm

especialidades da Cirurgia e da Cardiologia. 

no IVP vêm especificamente para a realização de 

sendo posteriormente encaminhados de nov

acompanham. Este facto é particularmente notório qu

visitas efectuadas, o que permite concluir 

reavaliações clínicas ou seguimentos pós

quando seguidos no IVP para reavaliação do estado clínico ou da recuperação pós

cirúrgica, para esse motivo os animais efectuam várias visitas, é ainda mais evidente que 

existe uma grande discrepância entre os animais que são consultados ou sujeitos a um 

procedimento cirúrgico no IVP e os animais que nele são seguidos com regularidade.

 

Figura 3. Frequência absoluta das 

0

50

100

150

200

250

300

canídeos

275

48 47
37 32 28

239

0

consultas médico-veterinárias

reavaliações clínicas

intervenções cirúrgicas

seguimentos pós-cirúrgicos

medicina preventiva

159

114

84

98

4 

. Distribuição dos animais observados no IVP por espécie e raça (frequência absoluta).

entro de referência nas áreas da Cardiologia, da Ecografia e 

Animais de Companhia, a casuística do IVP é bastante peculiar. Uma grande

observados, cerca de 45,1%, foi referenciada para o IVP por parte de outros clínicos 

foram trazidos por donos que procuravam uma segunda opinião. Existem 

acompanhados por rotina por médicos veterinários da sua área de 

seguidos no IVP por motivos específicos, especialm

Cardiologia. De igual forma, muitos dos animais consultados 

no IVP vêm especificamente para a realização de intervenções cirúrgicas ou

nte encaminhados de novo para os médicos veterinários que os 

acompanham. Este facto é particularmente notório quando se avalia o objectivo

visitas efectuadas, o que permite concluir que apenas 27,4% das visitas consistiram em 

ou seguimentos pós-cirúrgicos (Figura 3). Se considerarmos que, 

quando seguidos no IVP para reavaliação do estado clínico ou da recuperação pós

cirúrgica, para esse motivo os animais efectuam várias visitas, é ainda mais evidente que 

crepância entre os animais que são consultados ou sujeitos a um 

procedimento cirúrgico no IVP e os animais que nele são seguidos com regularidade.

Frequência absoluta das visitas efectuadas por espécie e 
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(frequência absoluta). 

 

Ecografia e da Cirurgia de 

Uma grande parte dos 

por parte de outros clínicos 

 também muitos 

acompanhados por rotina por médicos veterinários da sua área de 

seguidos no IVP por motivos específicos, especialmente nas 

De igual forma, muitos dos animais consultados 

icas ou ecografias, 

o para os médicos veterinários que os 

objectivo das 1473 

% das visitas consistiram em 

. Se considerarmos que, 

quando seguidos no IVP para reavaliação do estado clínico ou da recuperação pós-

cirúrgica, para esse motivo os animais efectuam várias visitas, é ainda mais evidente que 

crepância entre os animais que são consultados ou sujeitos a um 

procedimento cirúrgico no IVP e os animais que nele são seguidos com regularidade. 

por espécie e objectivo. 

 

Indeterminada

Caniche

Cocker Spaniel

Labrador Retriever

Boxer
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A Medicina Preventiva constituiu o objectivo de cerca de 8,4% das visitas efectuadas. 

área integra avaliações de estado geral, principalmente em animais geriátricos ou 

pediátricos, aconselhamento e esclarecimento de questões relacionadas com o maneio 

animais, colocação de aparelhos de identificação electrónica e 

realçar que, nalguns casos, 

por motivos que se prenderam com situações de Patologia Médica, e que nout

realização de uma visita na área da Medicina Preventiva não implicou a vacinação do animal

(Figura 4). Por esse motivo se explica que o número total de vacinações

não corresponda ao número de visitas na área da Medicina Preven

 

Figura 4. Frequência absoluta das vacinações

 

Quando se analisam os casos observados por especialidade médico

que a Cardiologia, à excepção do caso peculiar da 

frente, é sem dúvida a especialidade médico

visitas e em que foram identificados mais casos de doença

canídeos e 14 felídeos) 

realização de electrocardiografias e

de doença cardiovascular 

considerados sem doença cardiovascular ou reencaminhados para outras esp

Segundo a classificação da insuficiência cardíaca proposta pelo International Small

Cardiac Health Council (ISACHC)

a maioria dos animais com doença cardíaca encontrava

cardíaca moderada a severa, com apenas 
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A Medicina Preventiva constituiu o objectivo de cerca de 8,4% das visitas efectuadas. 

área integra avaliações de estado geral, principalmente em animais geriátricos ou 

pediátricos, aconselhamento e esclarecimento de questões relacionadas com o maneio 

animais, colocação de aparelhos de identificação electrónica e vacinações

, nalguns casos, estas vacinações foram efectuadas em animais trazidos ao IVP 

motivos que se prenderam com situações de Patologia Médica, e que nout

na área da Medicina Preventiva não implicou a vacinação do animal

Por esse motivo se explica que o número total de vacinações

não corresponda ao número de visitas na área da Medicina Preventiva.

. Frequência absoluta das vacinações efectuadas em canídeos e felídeos.

m os casos observados por especialidade médico-veterinária

, à excepção do caso peculiar da Oncologia que será discutido mais à 

é sem dúvida a especialidade médico-veterinária que motivou um maior número de 

e em que foram identificados mais casos de doença. De facto, 

canídeos e 14 felídeos) foram avaliados do ponto de vista cardiovascular através da 

realização de electrocardiografias e/ou ecocardiografias, tendo sido identi

de doença cardiovascular (109 canídeos e 10 felídeos) (Figura 5

considerados sem doença cardiovascular ou reencaminhados para outras esp

Segundo a classificação da insuficiência cardíaca proposta pelo International Small

Cardiac Health Council (ISACHC) em 1995 (Fuentes & Swift, 1998), apresentada no 

a maioria dos animais com doença cardíaca encontrava-se em situação de insuficiência 

cardíaca moderada a severa, com apenas 21,8% de animais assintomáticos (Figura 
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A Medicina Preventiva constituiu o objectivo de cerca de 8,4% das visitas efectuadas. Esta 

área integra avaliações de estado geral, principalmente em animais geriátricos ou 

pediátricos, aconselhamento e esclarecimento de questões relacionadas com o maneio dos 

vacinações. Contudo, é de 

estas vacinações foram efectuadas em animais trazidos ao IVP 

motivos que se prenderam com situações de Patologia Médica, e que noutros casos a 

na área da Medicina Preventiva não implicou a vacinação do animal 

Por esse motivo se explica que o número total de vacinações/imunizações (123) 

. 

efectuadas em canídeos e felídeos. 

 

veterinária, constata-se 

Oncologia que será discutido mais à 

veterinária que motivou um maior número de 

De facto, 200 animais (186 

o de vista cardiovascular através da 

ecocardiografias, tendo sido identificados 119 casos 

Figura 5) e os restantes 

considerados sem doença cardiovascular ou reencaminhados para outras especialidades. 

Segundo a classificação da insuficiência cardíaca proposta pelo International Small Animal 

apresentada no Anexo I, 

se em situação de insuficiência 

% de animais assintomáticos (Figura 6). 
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Figura 5. Distribuição dos casos de doença cardiovascular por mecanismo fisiopatológico.

 

Note-se ainda que 18,5% dos 

concomitantemente sinais de doença pulmonar, o que é um indicador da estreita relação 

fisiopatológica entre estes dois aparelhos. Além disso, dos animais em que se 

diagnosticaram afecções do aparelho respiratório, 60,8% vinham referidos como suspeitos 

de doença cardíaca, muitas vezes devido às manifestações clínicas de tosse, dispneia e 

intolerância ao exercício comuns a estes aparelhos. Muitas manifestações de doenças do 

foro neurológico foram também frequentemente confundidas com sinais de doença 

cardiovascular, nomeadamente a presença de síncopes ou de fraqueza dos membros 

posteriores. Isto torna-se mais evidente se considerarmos que 25,6% dos animais suspeitos 

de doença neurológica foram submetidos a exames electrocard

ecocardiográficos. 

 

Figura 6. Distribuição dos casos de doença cardiovascular segundo 

cardíaca definidos pelo ISACHC. 

 

É interessante notar que a Oncologia foi a especialidade médico

número de casos (Figura 7), o que é um sinal da 

nos animais de companhia. Contudo, é preciso considerar que nesta especialidade estão 

incluídas neoplasias dos vários sistemas e ór

especialidades respectivas. Se distribuirmos estes ca

afectados, verifica-se que sem dúvida as neoplasias associadas à pele e glândulas anexas

nomeadamente os tumores mamários,

que em apenas 26,1% dos casos incluídos nesta especial

citológica ou histopatológica da natureza da neoplasia, o que se deve em parte 
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Distribuição dos casos de doença cardiovascular por mecanismo fisiopatológico.

se ainda que 18,5% dos canídeos com doença cardíaca apresentar

concomitantemente sinais de doença pulmonar, o que é um indicador da estreita relação 

ntre estes dois aparelhos. Além disso, dos animais em que se 

diagnosticaram afecções do aparelho respiratório, 60,8% vinham referidos como suspeitos 

de doença cardíaca, muitas vezes devido às manifestações clínicas de tosse, dispneia e 

cício comuns a estes aparelhos. Muitas manifestações de doenças do 

também frequentemente confundidas com sinais de doença 

cardiovascular, nomeadamente a presença de síncopes ou de fraqueza dos membros 

evidente se considerarmos que 25,6% dos animais suspeitos 

de doença neurológica foram submetidos a exames electrocard

casos de doença cardiovascular segundo os graus de in

 

É interessante notar que a Oncologia foi a especialidade médico-veterinária com maior 

o que é um sinal da elevada prevalência das afecções tumorais 

nos animais de companhia. Contudo, é preciso considerar que nesta especialidade estão 

incluídas neoplasias dos vários sistemas e órgãos, que não foram consideradas

especialidades respectivas. Se distribuirmos estes casos pelos sistemas ou órgãos 

se que sem dúvida as neoplasias associadas à pele e glândulas anexas

nomeadamente os tumores mamários, são sem dúvida as mais frequentes

que em apenas 26,1% dos casos incluídos nesta especialidade se obteve confirmação 

citológica ou histopatológica da natureza da neoplasia, o que se deve em parte 
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Distribuição dos casos de doença cardiovascular por mecanismo fisiopatológico. 

 

s com doença cardíaca apresentaram 

concomitantemente sinais de doença pulmonar, o que é um indicador da estreita relação 

ntre estes dois aparelhos. Além disso, dos animais em que se 

diagnosticaram afecções do aparelho respiratório, 60,8% vinham referidos como suspeitos 

de doença cardíaca, muitas vezes devido às manifestações clínicas de tosse, dispneia e 

cício comuns a estes aparelhos. Muitas manifestações de doenças do 

também frequentemente confundidas com sinais de doença 

cardiovascular, nomeadamente a presença de síncopes ou de fraqueza dos membros 

evidente se considerarmos que 25,6% dos animais suspeitos 

de doença neurológica foram submetidos a exames electrocardiográficos ou 

os graus de insuficiência 

 

nária com maior 

prevalência das afecções tumorais 

nos animais de companhia. Contudo, é preciso considerar que nesta especialidade estão 

gãos, que não foram consideradas nas 

sos pelos sistemas ou órgãos 

se que sem dúvida as neoplasias associadas à pele e glândulas anexas, 

frequentes. Note-se ainda 

idade se obteve confirmação 

citológica ou histopatológica da natureza da neoplasia, o que se deve em parte ao facto de 
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em muitos casos o diagnóstico de neoplasia ter sido clínico ou imagiológico, sendo 

posteriormente os animais seguidos pelo seu médico

facto de por vezes os proprietários não pretenderem 

cirúrgica da neoplasia. 

severidade da sintomatologia 

52,3% dos casos incluídos na especialidade de Oncologia apresentavam neoplasias de 

carácter provavelmente maligno.

Reumatologia e Traumatologia, e a Pneumologia f

maior número de casos. No 

observados por especialidade médico

 

Figura 7. Distribuição do número de casos observados por 

percentagem dos mesmos em relação ao total

 

Note-se ainda que, dos 946 animais observados, 42

electrocardiográficos e/ou ecográficos, 

de 45,3% de todos os 

complementares de diagnóstico na prática clínica do IVP (Tabela 

Em relação à área da Cirurgia, durante o período de estágio foram efectuadas 1
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em muitos casos o diagnóstico de neoplasia ter sido clínico ou imagiológico, sendo 

posteriormente os animais seguidos pelo seu médico-veterinário assistente

facto de por vezes os proprietários não pretenderem a análise histopatológica após excisão 

cirúrgica da neoplasia. No entanto, pelas características anatomopatológicas

da sintomatologia clínica associada ou pela evidência de metastização, cerca de 

52,3% dos casos incluídos na especialidade de Oncologia apresentavam neoplasias de 

carácter provavelmente maligno. Além da Cardiologia, a Dermatologia, a Ortopedia, 

tologia, e a Pneumologia foram as especialidades que incluíram um 

maior número de casos. No Anexo II encontra-se a distribuição de todos os casos 

observados por especialidade médico-veterinária. 

Distribuição do número de casos observados por especialidade médico

percentagem dos mesmos em relação ao total (n=865). 

se ainda que, dos 946 animais observados, 429 

electrocardiográficos e/ou ecográficos, num total de 527 exames, o que corresponde a cerca 

 animais e ilustra claramente a relevância destes exames 

complementares de diagnóstico na prática clínica do IVP (Tabela 1).  

Em relação à área da Cirurgia, durante o período de estágio foram efectuadas 1

intervenções cirúrgicas, distribuídas pelas áreas de Cirurgia de Tecidos Moles, Cirurgia 
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Capítulo II. Obstruções Congénitas de Saída Ventricular em Canídeos 

 

1. Introdução às Malformações Cardiovasculares  

 

1.1 Definição  

As malformações cardiovasculares são definidas pelas anomalias morfológicas e funcionais 

do coração e grandes vasos que estão presentes ao nascimento, geralmente sendo 

detectadas nos primeiros tempos de vida mas podendo também ser diagnosticadas em 

períodos mais tardios (MacDonald, 2006). Estas malformações ocorrem devido a falhas no 

desenvolvimento embrionário do coração, cujas consequências podem incluir alterações 

anatómicas óbvias e/ou uma incapacidade do coração em realizar as suas funções de 

manter pressões arteriais e venosas normais e assegurar uma perfusão adequada de 

sangue oxigenado aos tecidos e órgãos (Oyama, Sisson, Thomas & Bonagura, 2005).  

Vários sistemas têm sido propostos para classificar as malformações cardíacas. O mais 

frequentemente utilizado enfatiza as consequências fisiopatológicas e hemodinâmicas de 

cada malformação, classificando as várias anomalias com base nos seus efeitos de 

sobrecarga de volume, sobrecarga de pressão, comunicações sistémico-pulmonares, 

comunicações originadoras de cianose e malformações complexas (MacDonald, 2006; 

Oyama et al., 2005).  

As obstruções congénitas de saída ventricular incluem-se nos defeitos originadores de 

sobrecarga de pressão. No entanto, referem-se apenas aos casos em que existe uma 

resistência aumentada à ejecção ventricular devido a uma lesão obstrutiva localizada 

algures entre a câmara ventricular e a zona imediatamente pós-valvular. Outros defeitos 

originadores de sobrecarga de pressão, como o cor triatriatum sinister e o cor triatriatum 

dexter, em que existe uma obstrução do fluxo a nível dos átrios, a coartação da aorta, em 

que existe um estreitamento do lúmen aórtico distalmente à origem das artérias subclávias, 

ou a atrésia pulmonar, em que a estenose ocorre a nível das artérias pulmonares (Oyama et 

al., 2005), referem-se a lesões obstrutivas com sede a outros níveis e não serão incluídos 

nesta dissertação. 

 

1.2 Prevalência 

Estudos efectuados na América do Norte indicam que a prevalência global de doença 

cardíaca congénita em cães corresponde a 0,46 a 0,85% de todas as admissões 

hospitalares (Oyama et al., 2005) e a cerca de 16,4% dos casos de doença cardíaca 

(Buchanan, 1999). Num estudo pioneiro de grandes dimensões efectuado num hospital 

escolar dos Estados Unidos, publicado em 1968, a prevalência de malformações 

cardiovasculares foi de 0,68%, com maior incidência nos animais de raça pura (Patterson, 

1968). Alguns autores indicam que, grosso modo, esta prevalência corresponde 
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aproximadamente a um animal por cada 15 ninhadas. No entanto, estima-se que a 

prevalência real seja bastante maior, visto que alguns destes defeitos cardíacos resultam 

em morte perinatal ou são assintomáticos e desse modo não são identificados (Goodwin, 

2001).  

A persistência do canal arterial, a estenose aórtica e a estenose pulmonar têm ocupado os 

primeiros lugares das listas de defeitos cardiovasculares mais frequentemente identificados. 

No estudo de Patterson et al. em 1968, a frequência de diagnóstico foi aproximadamente de 

28% para a persistência do canal arterial ou ductus arteriosus, 20% para a estenose 

pulmonar, 14% para a estenose aórtica, 8% para a persistência do 4º arco aórtico direito, 

7% para defeitos do septo interventricular e menos de 5% para outras malformações como a 

tetralogia de Fallot, a persistência da veia cava cranial esquerda e os defeitos do septo 

interatrial (Oyama et al., 2005). Já nos anos 80, no Reino Unido, em 339 cães com doença 

cardíaca congénita os diagnósticos mais comuns foram a estenose aórtica (32%), a 

persistência do canal arterial (20%), a displasia mitral (14%), a estenose pulmonar (12%) e 

os defeitos do septo interventricular (8%) (Oyama et al.,  2005). Um estudo mais recente que 

inclui informações de uma base de dados norte americana com mais de 1300 casos, indica 

que a persistência do canal arterial continua a ser o defeito mais frequentemente identificado 

(32% dos casos), mas a estenose aórtica (22%) ultrapassa agora a estenose pulmonar 

(18%) em prevalência (Buchanan, 1992).  

Estas flutuações na prevalência de cada defeito em particular, e das próprias malformações 

cardíacas em geral, estão naturalmente relacionadas com as alterações na popularidade de 

certas raças caninas ao longo do tempo e conforme a zona geográfica, mas também com as 

linhagens dos animais afectados. Isto é particularmente evidente no caso do Boxer, em que 

a estenose aórtica ocorre com uma elevada prevalência em vários países europeus mas 

apenas de forma esporádica nos Estados Unidos da América (Bussadori, Quintavalla & 

Capelli, 2001b; French et al., 2000; Heiene, Indrebø, Kvar, Skaalnes & Ulstad, 2000; Linde & 

Koch, 2006). Desta forma, muitas destas malformações parecem ter uma base genética, 

apesar de nem sempre esclarecida, e a maior parte apresenta predilecção rácica (Nelson & 

Couto, 2006; Oyama et al., 2005) (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Raças caninas mais frequentemente afectadas pelas principais malformações cardíacas 

(adaptado de Nelson & Couto, 2006 e Oyama et al., 2005). 

Estenose Pulmonar  

Airedale Terrier, Basset Hound, Beagle, Boxer, Boykin Spaniel, Bulldog Inglês, Chihuahua, Chow 

Chow, Cocker Spaniel, Labrador Retriever, Mastim, Samoiedo, Schnauzer, Scottish Terrier, Terra 

Nova, West Highland White Terrier 

Estenose Aórtica 

Boxer, Bull Terrier, Bulldog Inglês, German Shorthair Pointer, Golden Retriever, Grand Danois, Pastor 

Alemão, Rottweiler, Samoiedo, Terra Nova 
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Tabela 2. (continuação) 

Persistência do Ductus Arteriosus 

Bichon Frise, Caniche, Chihuahua, Cocker Spaniel, Collie, English Springer Spaniel, Keeshond, Kerry 

Blue Terrier, Labrador Retriever, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pastor Alemão, Pastor de Shetland, 

Terra Nova, Welsh Corgi, Yorkshire Terrier 

Defeitos do Septo Interventricular 

Bulldog Inglês, English Springer Spaniel, Keeshond, West Highland White Terrier  

Defeitos do Septo Interatrial  

Boxer, Doberman Pincher, Samoiedo 

Displasia da Tricúspide 

Boxer, Golden Retriever, Grand Danois, Labrador Retriever, Old English Sheepdog, Pastor Alemão, 

Weimaraner 

Displasia da Mitral  

Bull Terrier, Golden Retriever, Grand Danois, Mastim, Pastor Alemão, Rottweiler, Terra Nova 

Tetralogia de Fallot  

Bulldog Inglês, Keeshond 

 

1.3 Mecanismos embrionários da cardiogénese 

Para uma correcta compreensão das malformações cardíacas a que esta dissertação se 

dedica, é essencial recordar alguns dos mecanismos embrionários da cardiogénese 

associados às obstruções congénitas de saída ventricular.  

 

1.3.1 Formação dos ventrículos esquerdo e direito 

Os ventrículos esquerdo e direito originam-se, nas fases iniciais do desenvolvimento 

embrionário, a partir de uma cavidade ventricular única. Adjacente a este ventrículo primitivo 

encontra-se o bulbus cordis, que apresenta três zonas distintas. A zona proximal ao 

ventrículo primitivo é dilatada e forma inicialmente com ele uma câmara comum, dividida 

externamente por um sulco bulboventricular ou interventricular primitivo e internamente por 

uma prega muscular, o septo interventricular primordial (Sadler, Langman & Leland, 2006). 

À medida que a parede desta câmara comum aumenta de espessura, através de um 

mecanismo de crescimento periférico, ocorrem simultaneamente processos de 

diverticulação a partir da superfície interna que impõem um aspecto trabeculado ao 

miocárdio. Este mecanismo permite o aprofundamento do sulco bulboventricular e a 

aproximação medial das paredes dos ventrículos, contribuindo para o alongamento do septo 

interventricular. Nesta fase, o septo interventricular não separa totalmente os dois 

ventrículos, que mantém uma comunicação através do forâmen interventricular (McGeady, 

Quinn, FitzPatrick & Ryan, 2006). O ventrículo primitivo irá assim originar o ventrículo 

esquerdo e a parte proximal dilatada do bulbus cordis o ventrículo direito, principalmente a 

sua porção trabeculada. A zona intermédia do bulbus cordis, o conus cordis, irá formar os 

tractos de saída ventricular esquerdo e direito. A zona mais distal do bulbus cordis, o truncus 
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cordis, constituirá posteriormente a base e porção inicial da aorta ascendente e tronco 

pulmonar (Figura 9) (Sadler et al., 2006). 

 

Figura 9. Ilustração representativa das câmaras cardíacas primitivas evidenciando as 

estruturas que irão dar origem aos ventrículos direito e esquerdo e respectivos tractos de 

saída (adaptado de Sadler et al., 2006). 

 

 

1.3.2 Divisão do conus cordis e do truncus cordis. 

A divisão do truncus cordis processa-se pela formação de dois espessamentos sub-

endocárdicos ou coxins, um em posição dorso-anterior e outro em posição ventro-posterior, 

que se desenvolvem em direcção um ao outro (Anderson, Webb, Brown, Lamers & 

Moorman, 2003). Quando se encontram, estes espessamentos formam um septo que divide 

longitudinalmente quer o truncus cordis, quer o conus cordis, o septo aórtico-pulmonar. A 

formação deste septo aórtico-pulmonar corresponde externamente a um estrangulamento, 

daí resultando a divisão em tronco pulmonar e tronco aórtico (Sadler et al.,  2006). No 

entanto, a formação desse septo e correspondente estrangulamento exterior fazem-se 

segundo um plano em espiral, de modo que, uma vez separadas as duas grandes artérias 

da base do coração, o tronco pulmonar, com origem ventral e à direita, vai passar diante da 

aorta e colocar-se mais à esquerda (McGeady et al., 2006). Simultaneamente, surgem 

outros dois coxins a nível do conus cordis, que se vão desenvolver em direcção um ao outro 

e distalmente em direcção ao septo aórtico-pulmonar, dividindo o conus cordis nos tractos 

de saída ventricular esquerdo e direito (Sadler et al., 2006). 

 

1.3.3 Formação das valvas pulmonar e aórtica1 

Em direcção perpendicular aos espessamentos que irão originar o septo aórtico-pulmonar, 

formam-se outros dois espessamentos, mais pequenos e que não se chegam a unir. Deste 

modo, quer a nível da origem do tronco aórtico, quer do tronco pulmonar, estão presentes 

três espessamentos de tecido mesenquimatoso subendotelial, que a partir de um processo 

                                                
1 Neste trabalho irá ser adoptada a terminologia definida na Nomina Anatomica Veterinaria de 2005, elaborada pelo 
International Committee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature. Nesse sentido, irão ser utilizados os termos valva 
pulmonar (do latim valva trunci pulmonalis), valva aórtica (valva aortae), valva tricúspide (valva tricuspidalis) e valva mitral 
(valva mitralis). O termo valvular refere-se ao aparelho no seu conjunto. 
 

truncus cordis (troncos pulmonar e aórtico) 

ventrículo primitivo (ventrículo esquerdo)  
zona dilatada do bulbus cordis 

(ventrículo direito) 

conus cordis (tractos de saída ventricular) 
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de escavamento a partir do lúmen do vaso são remodelados em três finas cúspides, 

formadas por tecido conjuntivo revestido por tecido endotelial. Formam-se assim os 

aparelhos valvulares aórtico e pulmonar, para cada um contribuindo os dois espessamentos 

do truncus cordis e o espessamento secundário do lado respectivo (Figura 10) (McGeady et 

al., 2006). 

 

Figura 10. Formação do septo aórtico-pulmonar e dos aparelhos valvulares aórtico e pulmonar 

a partir dos espessamentos primários e secundários com origem sub-endotelial no truncus 

cordis. (adaptado de Sadler et al., 2006). 

 

 

1.3.4 Encerramento do forâmen interventricular 

Os mecanismos que levam ao encerramento do forâmen interventricular são complexos. O 

septo aórtico-pulmonar vai ao encontro do septo interventricular, de modo que o tronco 

pulmonar se abre no ventrículo direito e o tronco aórtico no ventrículo esquerdo (Anderson 

et al.,  2003). Simultaneamente desenvolve-se um espessamento endocárdico a partir do 

septo interatrioventricular. O septo interventricular vai assim ser constituído por uma parte 

inferior de tecido muscular cardíaco e uma parte superior ou membranosa, de natureza 

exclusivamente fibrosa (McGeady et al., 2006).  

 

1.3.5 Formação das artérias coronárias 

A perfusão miocárdica é assegurada nos primórdios da embriogénese cardíaca a partir de 

uma rede de sinusóides miocárdicos que comunicam directamente com o lúmen ventricular 

e que se continuam por um plexo de vasos sub-epicárdicos que desaguam no sinus 

venosus. Simultaneamente, os precursores das artérias coronárias esquerda e direita 

começam a formar-se a partir do tronco aórtico (Sadler et al., 2006). À medida que estes 

percursores coronários se desenvolvem e comunicam com o plexo sub-epicárdico, a 

perfusão miocárdica aumenta. Os vasos situados no sulco atrioventricular aumentam e 

formam um anel que passa externamente ao tracto de saída ventricular direita e tronco 

pulmonar, o anel de Vieussens ou artéria circumpulmonar, enquanto os situados ao longo 

dos sulcos interventricular paraconal e interventricular sibsinuoso se desenvolvem nos 

segmentos distais das artérias coronárias. No decurso do desenvolvimento cardíaco normal, 

estes segmentos juntam-se aos percursores coronários e a artéria circumpulmonar atrofia 

(Buchanan, 2001).  

cúspide semilunar 

espessamento secundário 

espessamentos primários 
truncus cordis 

espessamento secundário 

tronco aórtico 

septo aórtico-pulmonar 

tronco pulmonar 
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Note-se ainda que o cão apresenta um padrão de irrigação cardíaca tipicamente esquerda. 

A maior parte da perfusão miocárdica é assegurada pela artéria coronária esquerda, que 

irriga a parte esquerda do coração e uma grande parte da direita. As artérias coronárias 

esquerda e direita originam-se respectivamente nos seios aórticos esquerdo e direito, com 

localização imediatamente distal aos respectivos folhetos semilunares da valva aórtica. A 

artéria coronária direita extende-se ao longo do sulco atrioventricular, irrigando o lado direito 

do coração. A artéria coronária esquerda bifurca-se 2 a 10 mm após a sua origem, 

originando a artéria circunflexa esquerda e a artéria interventricular paraconal. A partir da 

artéria circunflexa esquerda origina-se ainda a artéria interventricular subsinuosa. Além 

disso, muitos cães apresentam ainda uma artéria interventricular que se origina perto da 

bifurcação da artéria coronária esquerda e que suprime o septo interventricular (Buchanan, 

1990) 

 

1.4 Etiologia 

A constatação que certos defeitos congénitos apresentam predisposição de raça e/ou sexo 

sugere que muitos deles apresentam uma base hereditária subjacente (Oyama et al., 2005). 

Apesar da maior parte da literatura referir uma provável base genética para as doenças 

cardíacas congénitas caninas, com base na prevalência de determinadas raças ou na 

evidência de transmissão entre gerações, a verdade é que poucos estudos têm sido feitos 

para a confirmar ou para elucidar o defeito genético responsável. As únicas excepções 

parecem ocorrer em relação à displasia tricúspide no Labrador Retriever, cujo defeito foi 

mapeado no cromossoma 9 e ao padrão de transmissão de vários defeitos conotruncais no 

Keeshond (Patterson, Pexieder, Schnarr, Navratil &Alaili, 1993; Werner et al., 2005) e da 

estenose pulmonar no Beagle (Dukes-McEwan, 2006). Mesmo para as doenças mais 

comuns como a estenose aórtica ou a persistência do canal arterial, que mostra ser familiar 

nalgumas raças, não foram ainda efectuados quaisquer estudos que tenham conseguido 

determinar as bases genéticas subjacentes.  

Recentemente, extensos trabalhos de Hyun & Lavulo (2006) e Hyun & Park (2006) 

realçaram que as doenças cardíacas congénitas não se devem a nenhum tipo de mutação 

para proteínas estruturais. Por exemplo, não existe nenhum gene que codifique o septo 

interatrial. A morfogénese cardíaca correcta requer sim uma série de interacções entre 

células e tecidos específicos, levadas a cabo por vários factores de transcrição e genes 

cardíacos ao longo da cadeia. Até à data, algumas bases genéticas para as malformações 

cardiovasculares humanas foram identificadas, no entanto nenhuma foi clarificada em cães 

(Hyun & Lavulo, 2006). As mutações que originam estas malformações parecem ocorrer em 

genes codificantes para factores de transcrição, que interagem com outros factores de 

transcrição, moléculas sinalizadoras, receptores moleculares e proteínas estruturais, de 

modo a que um desenvolvimento anormal se pode dever a um ou vários factores algures 
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durante este percurso molecular (Hyun & Lavulo, 2006; Hyun & Park, 2006). Apesar de não 

ser muito evidente em animais, é possível que estes factores tenham também efeito no 

desenvolvimento embrionário de outros órgãos ou tecidos corporais, como acontece em 

várias doenças sindrómicas no Homem (Dukes-McEwan, 2006). 

Note-se ainda que no entanto o termo congénita não implica que o defeito seja hereditário 

(MacDonald, 2006). No Homem, vários factores ambientais, nomeadamente fármacos como 

a talidomida e a isotretinoína e químicos como tintas e solventes, nutricionais como a 

carência em ácido fólico ou infecciosos como a gripe são comprovadamente teratogéneos 

cardíacos  (Botto, 2003). As malformações cardíacas congénitas parecem então ser 

causadas pela interacção de um grande número de factores genéticos, toxicológicos, 

nutricionais e infecciosos, que dificultam e muitas vezes impossibilitam a determinação da 

causa exacta da malformação (Oyama et al., 2005). Além disso, se o defeito for causado por 

uma mutação de novo, o indivíduo pode apresentar potencial para transmitir essa mutação à 

descendência (MacDonald, 2006). O diagnóstico das malformações cardíacas congénitas é 

assim importante não apenas sob uma perspectiva clínica, mas também para excluir os 

animais que as apresentam dos esquemas de reprodução. 
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2. Obstruções Congénitas de Saída Ventricular Direita  

 

 2.1 Estenose Pulmonar 

 

2.1.1 Definição 

A estenose pulmonar consiste numa obstrução ao fluxo de saída ventricular direito em 

direcção ao tronco pulmonar causada por malformações estreitamente relacionadas com o 

aparelho valvular. Esta obstrução pode dever-se a lesões subvalvulares (abaixo do aparelho 

valvular), valvulares (do aparelho valvular) ou supravalvulares (acima do aparelho valvular) 

ou ainda a uma combinação de componentes valvulares e subvalvulares simultâneos 

(Figura 11).  

 

Figura 11. Ilustração representativa de um corte longitudinal do coração mostrando as 

principais estruturas anatómicas relacionadas com as obstruções do tracto de saída 

ventricular direito (adaptada com autorização de Lynch, 2006b). 

  

 

2.1.2 Prevalência 

Como já foi referido, a estenose pulmonar é um dos defeitos cardíacos congénitos mais 

comuns em cães, sendo considerada, dependendo da zona geográfica e do período de 

tempo, a 2ª ou 3ª malformação mais frequente. Um estudo restrospectivo de Tidholm (1997) 

identificou a estenose pulmonar em 20,4% dos casos de malformação cardiovascular, sendo 

ultrapassada em prevalência apenas pela estenose aórtica com 35,2%. Por outro lado, 

dados reunidos por Buchanan (1992) indicaram uma prevalência de estenose pulmonar de 

18% em 1320 casos de anomalias cardíacas congénitas caninas, com a persistência do 

canal arterial correspondendo a 32% dos casos e a estenose aórtica a 22%. Em Portugal, a 

estenose pulmonar tem sido a malformação cardiovascular mais frequentemente 

reconhecida na prática clínica (Sales Luis, 1994). 

tronco pulmonar 

valva pulmonar 

infundíbulo 

ventrículo direito 

valva tricúspide 

 crista supraventricular 
átrio direito 
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Com base em estudos familiares e de razão de probabilidades, algumas raças possuem 

risco acrescido de apresentar a doença, nestas se incluindo o Bulldog Inglês, Mastiff, 

Samoiedo, Schnauzer Miniatura, American Cocker Spaniel, Chow Chow e West Highland 

White Terrier (Buchanan, 1992). Várias outras raças são também referidas frequentemente, 

nomeadamente a Boxer, a Boykin Spaniel, a Bull Mastiff, a Chihuahua, a Airedale Terrier, a 

Cavalier King Charles, a Labrador Retriever, a Golden Retriever, a Bulldog Francês, a Terra 

Nova, a Basset Hound, a Doberman Pincher e várias raças terrier (Boon, 2006; Goodwin, 

2001; Kittleson & Kienle, 1998b; Oyama et al., 2005; Tidholm, 1997). Ambos os sexos são 

afectados, no entanto a estenose pulmonar parece ocorrer com maior frequência em 

machos, especialmente nas raças Boxer, Bulldog Inglês e Bull Mastiff (Buchanan, 1992; 

Bussadori et al., 2008; Kittleson & Kienle, 1998b). Um estudo de Tidholm (1997) identificou 

uma maior prevalência de machos (64%) com estenose pulmonar, Bussadori, De Madron, 

Santilli & Borgareli (2001a) indicam uma prevalência em machos de 78% e 71% dos animais 

avaliados por Ristic, Marin, Baines, & Herrtage (2001) eram também machos. 

 

2.1.3 Lesões associadas 

Na maior parte dos casos, a estenose pulmonar aparece como um defeito isolado, mas 

pode também estar associada a outras anomalias, nomeadamente à estenose aórtica, a 

defeitos do septo interventricular, a defeitos do septo interatrial, à persistência do foramen 

ovale, à persistência do canal arterial e à persistência da veia cava cranial esquerda 

(Bussadori, Domenech, Longo, Pradelli & Bussadori, 2002; Johnson & Martin, 2004; Minors, 

O'Grady, Williams & O'Sullivan, 2006; Oyama et al., 2005; Sales Luis, Carvalho & Oliveira, 

1995; Tidholm, 1997). A importância clínica da presença concomitante destes defeitos 

depende do mecanismo fisiopatológico de cada um deles (Bussadori et al., 2002). A 

associação mais frequente, com a displasia tricúspide, é também a que apresenta 

repercussões mais graves, podendo complicar gravemente o quadro clínico (Oyama et al., 

2005).  

Muitas destas anomalias parecem ter uma origem comum no mau desenvolvimento do 

septo aórtico-pulmonar embrionário (Oyama et al., 2005). Este conceito é suportado por 

estudos acerca da patologia e hereditabilidade de certos defeitos cardiovasculares no 

Keeshond (Patterson, Pyle, Van Mierop, Melbin, & Olson, 1974; Van Mierop & Patterson, 

1977). Os animais desta raça apresentam várias malformações que envolvem 

principalmente os tractos de saída ventricular esquerdo ou direito, cujas lesões variam entre 

defeitos subclínicos da crista supraventricular a malformações complexas como a tetralogia 

de Fallot e incluem defeitos do septo interventricular e estenose pulmonar. Esta gama de 

lesões pode ser explicada se considerarmos que as variações anatómicas representam 

diferentes patamares de um mal desenvolvimento contínuo que origina principalmente 
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hipoplasia e mal posicionamento dos coxins do truncus cordis (Sadler et al., 2006), e que 

parece ser causado por genes múltiplos (Hyun & Park, 2006). 

É ainda de relembrar que a estenose pulmonar faz parte de algumas anomalias cardíacas 

congénitas complexas ou múltiplas, nomeadamente a trilogia de Fallot (estenose pulmonar, 

hipertrofia ventricular direita, defeito do septo interatrial) (Lombard, Ackerman, Berry, King & 

Buergelt, 1989), a tetralogia de Fallot (dextraposição da aorta, estenose pulmonar, defeito 

do septo interventricular e hipertrofia ventricular direita) (Oyama et al., 2005) e também a 

pentalogia de Fallot (dextraposição da aorta, hipertrofia ventricular direita, estenose 

pulmonar, defeito do septo interventricular, defeito do septo interatrial ou persistência do 

forâmen ovale) (Park et al., 2007). Curiosamente, no Homem a estenose pulmonar aparece 

frequentemente como parte de doenças sindrómicas, como as síndromes de Alagille, 

Watson, Keutel, Noonan e outras. Algumas destas síndromes têm uma base genética 

conhecida, no entanto não se conhece o ou os genes responsáveis pela estenose pulmonar 

como defeito único no Homem (Hyun & Park, 2006). Em cães, a estenose pulmonar não 

parece estar associada a anomalias congénitas de outros sistemas ou órgãos. 

 

2.1.4 Tipos de Estenose Pulmonar 

 

a) Estenose Pulmonar Valvular  

A forma mais comum de estenose pulmonar envolve alterações localizadas no próprio 

aparelho valvular, correspondendo a cerca de 90% de todos os casos (Ristic et al., 2001). 

Histologicamente, as lesões são diversas, complexas e podem coexistir num mesmo animal, 

o que na prática torna difícil uma classificação taxativa do tipo de estenose.  

Vários estudos procuraram classificar a estenose pulmonar valvular consoante as lesões 

observadas, a maior parte deles estabelecendo um certo grau de analogia com as lesões 

encontradas no homem (Bussadori et al., 2001a). O sistema mais frequentemente utilizado 

foi estabelecido com base nas alterações morfológicas da valva em grupos familiares de 

Beagles (Patterson, Haskins & Schnarr, 1981). Os casos de fusão completa ou incompleta 

das comissuras, com formação de uma valva em forma de cúpula, fina ou apenas 

moderadamente espessada, com um orifício estreito em posição excêntrica e uma dilatação 

pós-estenótica do tronco pulmonar foram classificados como displasia pulmonar tipo 1, 

também designada por estenose pulmonar valvular simples, típica ou displasia dos folhetos 

da valva pulmonar (Kittleson & Kienle, 1998b). Bussadori et al. (2001) classificam este tipo 

de lesões em estenose pulmonar tipo A, referindo ainda a presença de uma razão entre os 

diâmetros aórtico e pulmonar igual ou inferior a 1,2. Na estenose por displasia pulmonar tipo 

2 de Patterson et al. (1981) as lesões caracterizam-se histologicamente pela presença de 

folhetos marcadamente espessados mas com fusão das comissuras ligeira ou ausente, 

associados a hipoplasia anular e à presença de tecido valvular redundante (Bussadori et al., 
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2001a). Estes folhetos são geralmente imóveis, o que leva a uma redução efectiva ainda 

maior do orifício, enquanto o tronco pulmonar é frequentemente hipoplásico e raramente 

apresenta dilatação pós-estenótica (Bussadori, Amberger, Le Bobinnec & Lombard, 2000). 

Segundo estes autores, que classificam estas lesões em estenose pulmonar valvular tipo B, 

a razão aórtico-pulmonar destes animais é superior a 1,2 e apresentam frequentemente 

hipertrofia infundibular severa. Curiosamente, segundo Patterson et al. (1981), quer cada 

uma das formas quer formas intermédias podem ocorrer em animais da mesma ninhada, o 

que sugere que estes dois tipos de deformação valvular não possuem factores etiológicos 

ou embrionários independentes e por esse motivo não constituem entidades clínicas 

distintas. Na ninhada estudada por Patterson et al. (1981) dois animais apresentavam 

mesmo atrésia completa da valva pulmonar. Actualmente, e à semelhança do que foi 

sugerido por estes autores, considera-se que mais de 80% dos cães com estenose 

pulmonar apresentam concomitância das duas formas (Fossum, 2007) e assim o termo 

displasia pulmonar é usado genericamente para os vários tipos morfológicos de lesão 

valvular (Kittleson & Kienle, 1998b).  

Este estudo pioneiro de Patterson et al. (1981) evidenciou que a transmissão da estenose 

pulmonar no Beagle não parece apresentar um padrão mendeliano simples mas sim um 

padrão poligénico, não excluindo no entanto a possibilidade de transmissão por um 

mecanismo de gene-único com penetrância variável. O risco de apresentar a doença parece 

aumentar com os níveis de consanguinidade, indicando que homozigotia para alelos 

específicos aumenta a probabilidade do desenvolvimento anormal da valva.  

 

b) Estenose Pulmonar Supravalvular 

A estenose pulmonar supravalvular é extremamente rara, estando descrita apenas num 

Schnauzer Miniatura (Ford, Spaulding & Eyster, 1978), num Schnauzer Gigante (Griffiths, 

Bright & Chan, 2006), em três Cocker Spaniel (Anderson, Mann & Aronson, 1992; Griffiths et 

al., 2006; Johnson, Martin, Edwards, French & Henley 2004), num Spitz Americano 

(Buchanan, 2008b), num Doberman Pincher (Ristic et al., 2001) e noutros dois cães cuja 

raça não foi referida pelos autores (Johnson & Martin, 2004). Existe também um caso de 

estenose pulmonar supravalvular num Perdigueiro Português (Sales Luis, 2004). Este tipo 

de estenose resulta de uma obstrução membranosa ou de uma constrição do tronco 

pulmonar imediatamente distal à valva (Kittleson & Kienle, 1998b), à semelhança do que 

ocorre no homem (Smith, McKay, Kirklin & Al Binali, 2003).  

 

c) Estenose Pulmonar Subvalvular  

A principal característica anatomopatológica em cães com estenose pulmonar subvalvular é 

a presença de um anel ou diafragma fibroso ou de um feixe de tecido conjuntivo fibroso ou 

fibromuscular localizado imediatamente abaixo da válvula ou na sua base (Kittleson & 
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Kienle, 1998b). Esta forma é rara e está invariavelmente associada a anomalias do aparelho 

valvular (Bussadori et al., 2000).  

 

d) Estenose Pulmonar por Artéria Coronária Única tipo R2A 

Uma forma particular de estenose pulmonar causada pelo desenvolvimento anormal das 

artérias coronárias está descrita no Bulldog Inglês, Boxer, Bulldog Francês e num Bull 

Mastiff (Buchanan, 1990; Buchanan, 2008b; Johnson & Martin, 2004).  

A elevada frequência de estenose pulmonar em cães da raça Bulldog tem sido reconhecida 

desde os anos 60 (Patterson, 1968). Com base em estudos de razão de probabilidades, o 

risco relativo de um Bulldog apresentar estenose pulmonar é mesmo 19,2 vezes superior ao 

das outras raças (Buchanan, 1992). No entanto, apenas em 1990 se associou a estenose 

pulmonar destes animais à presença de uma anomalia das artérias coronárias (Buchanan, 

1990). A angiocardiografia de três Bulldog Inglês e um Boxer com sinais clínicos, 

radiográficos e electrocardiográficos sugestivos de estenose pulmonar permitiu identificar 

uma distribuição anormal das artérias coronárias, nomeadamente a presença de uma artéria 

coronária única. Os achados anatomopatológicos da necrópsia destes animais foram 

essencialmente semelhantes em todos os cães e coincidentes com os dados fornecidos 

pela angiocardiografia: hipertrofia ventricular direita severa, dilatação atrial direita e 

obstrução do fluxo de saída ventricular direito a nível da transição do ventrículo direito para 

o tronco pulmonar. Os folhetos da valva pulmonar estavam moderadamente espessados 

mas flexíveis e essencialmente normais em tamanho e forma. No entanto, em todos os cães 

o folheto semilunar e seio pulmonar direitos apresentavam o dobro do tamanho dos outros 

dois folhetos e seios. Curiosamente, o seio aórtico direito e respectivo folheto apresentavam 

quase o dobro do esquerdo, enquanto o caudal era intermédio em termos de tamanho. Isto 

não ocorre em animais clinicamente normais, já que os três folhetos semilunares e seios 

aórticos correspondentes são iguais entre si. Contudo, a principal alteração identificada 

nestes animais consistiu num padrão anormal de distribuição das artérias coronárias, com 

ausência total da artéria coronária esquerda e consequentemente com todo o suprimento 

sanguíneo do coração a ser assegurado pela artéria coronária direita. A cerca de 1 a 5 mm 

da sua origem num seio aórtico anormalmente largo, esta artéria coronária comum ou única 

bifurca-se num ramo direito e num ramo esquerdo. O ramo direito continua-se como uma 

artéria coronária direita normal, desenhando o seu percurso pelo sulco coronário direito. O 

ramo esquerdo mimetiza o trajecto da artéria coronária esquerda, passando cranialmente à 

base do tronco pulmonar e obstruindo o fluxo de saída ventricular. Após a passagem pelo 

tronco pulmonar, este segmento divide-se nas artérias circunflexa esquerda e 

interventricular paraconal. 

Vários tipos de artéria coronária única, esquerda (L) ou direita (R), estão descritos no 

Homem, sendo classificados com base na localização da passagem do ramo arterial para o 
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lado contralateral e na relação com os vasos da base do coração. No tipo R2A, a artéria 

coronária única origina-se no seio aórtico direito, bifurca-se logo após a sua origem e passa 

cranialmente ao tronco pulmonar. Este é o único tipo descrito no cão e o único associado a 

estenose pulmonar, o que não parece acontecer em humanos (Buchanan, 1990). A artéria 

coronária anormal identificada em todos os animais do estudo de Buchanan (1990) 

pertencia ao tipo R2A, representando uma persistência compensatória da artéria 

circumpulmonar devido a atrésia ou ausência do segmento proximal da artéria coronária 

esquerda. Esta artéria circumpulmonar de grande calibre comprime a base da valva 

pulmonar e parece inibir o desenvolvimento normal da base do tronco pulmonar, do seio 

aórtico direito e do folheto semilunar direito (Buchanan, 2001). É esta compressão externa 

do tracto de saída ventricular direita que origina a estenose, geralmente a nível valvular ou 

imediatamente subvalvular (Figura 12) (Buchanan, 2008b).                                

Esta anomalia coronária aparentemente não origina deficiências clinicamente evidentes na 

perfusão miocárdica. O seu principal efeito hemodinâmico prende-se sim com a compressão 

externa sobre o tracto de saída ventricular direita e nas possíveis complicações se tal não 

for reconhecido previamente a uma abordagem terapêutica invasiva (Buchanan, 2001).  

   

Figura 12. Ilustração representativa da estenose pulmonar por artéria coronária única tipo R2A 

(adaptada com autorização de Buchanan, 2008b). 

 
Note-se o tamanho aumentado do folheto aórtico direito em relação ao esquerdo e a compressão 

externa da base da valva pulmonar pela artéria circumpulmonar (a rosa, a valva aórtica e a azul, a 

valva pulmonar). 

 

A elevada frequência de estenose pulmonar, com ou sem anomalia das artérias coronárias, 

que se tem verificado no Bulldog Inglês permanece inexplicada, mas sugere fortemente que 

factores genéticos estejam envolvidos. Além destes animais, apenas num Bulldog Francês, 

num Boxer e num Bull Mastiff está descrita a presença de uma artéria coronária direita única 

fazendo compressão sobre o tracto de saída ventricular direita. É interessante notar que 

estas raças partilham ancestrais comuns e até mesmo certas características fenotípicas, 

como sejam a braquicefalia, o hipertelorismo ocular, o pescoço curto, as pregas epicânticas, 

o tórax largo com manúbrio proeminente e o valgus da ulna. Curiosamente, estas 

artéria interventricular subsinuosa 

artéria circunflexa esquerda 

artéria interventricular paraconal 

artéria circumpulmonar 

artéria coronária direita 
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características encontram-se também em humanos com Síndrome de Noonan, 60% dos 

quais apresentam estenose pulmonar. Esta constatação sugere uma incomum relação entre 

o desenvolvimento da valva pulmonar e a morfogénese somática (Buchanan, 1990).  

Ocasionalmente, a estenose pulmonar do Bulldog não está associada a artéria coronária 

direita única e nesses casos a obstrução apresenta a mesma gama de lesões morfológicas 

e localizações que as outras raças. No entanto, numa casuística recente da School of 

Veterinary Medicine da University of Pennsylvania, 7 de 8 bulldogs com estenose pulmonar 

apresentam artéria coronária direita única associada. Casos descritos na Califórnia, Japão e 

Europa indicam que uma propensão para artéria coronária direita única existe de facto em 

Bulldogs e que esta é responsável pela maioria dos casos de estenose pulmonar nesta raça 

(Buchanan, 2001). 

 

2.2 Estenose Infundibular 

Em Medicina Humana, a estenose infundibular corresponde a 1% dos casos de doença 

cardíaca congénita e a 2 a 10% de todos os casos de obstrução do tracto de saída 

ventricular direito. Foi descrita pela primeira vez em 1830 e até aos dias de hoje ainda não 

se conseguiu descrever claramente a morfologia desta anomalia, visto que o espectro de 

lesões apresentadas é muito amplo (Minors et al., 2006). Por esse motivo, em 2000 foi 

lançado um projecto por membros da Society of Thoracic Surgeons e da European 

Association for Cardiothoracic Surgery com o objectivo de se estabelecer um sistema 

unificado de classificação para os vários termos que são usados para descrever o que se 

pensa ser a mesma anomalia hemodinâmica (Lacour-Gayet, 2000).  

Em Medicina Veterinária, a escassez de casos descritos e alguma falta de consenso entre 

autores dificulta o estabelecimento de um sistema claro e conciso (Minors et al., 2006). Este 

tipo de obstrução de saída ventricular é considerado por alguns autores uma forma de 

estenose pulmonar subvalvular e por outros uma anomalia congénita independente. Alguns 

autores admitem até que a estenose infundibular seja principalmente uma alteração 

secundária à hipertrofia ventricular direita, e portanto uma doença adquirida (Oyama et al., 

2005). De facto, a maior parte dos animais com lesões estenóticas do aparelho valvular, 

cerca de 96% num estudo com 29 cães, apresenta algum grau de hipertrofia do infundíbulo 

e também da crista supraventricular (Boon, 2006). Até que ponto esta hipertrofia fará parte 

da própria anomalia congénita ou será uma alteração secundária ao aumento de pressão 

ventricular permanece controverso (Oyama et al., 2005). Alguns autores defendem que esta 

hipertrofia infundibular parece acompanhar em algum grau a estenose valvular mas não tem 

tendência a aumentar de gravidade durante o tempo, o que poderá indicar que até um certo 

grau são lesões independentes (Bussadori et al., 2000). Johnson & Martin (2004) 

constataram também que 72% dos animais com estenose pulmonar severa apresentam 
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hipertrofia infundibular mas que esta não está relacionada com o grau de hipertrofia 

ventricular.  

De qualquer forma, a principal consequência hemodinâmica de uma hipertrofia concêntrica 

exuberante quer do infundíbulo quer da crista supraventricular consiste numa componente 

dinâmica de obstrução ao fluxo de saída ventricular que, especialmente em situações de 

exercício ou stress intensos, pode agravar severamente uma obstrução valvular 

concomitante (Kittleson & Kienle, 1998b).  

 

2.3 Ventrículo Direito Duplo ou de Dupla Câmara 

Uma forma ainda menos frequente de obstrução do tracto de saída ventricular direito é o 

chamado ventrículo direito duplo ou de dupla câmara (VDD). Em Medicina Veterinária, esta 

malformação cardíaca é extremamente rara e está descrita por poucos autores, tendo sido 

encontrados nesta revisão da literatura apenas 11 casos em canídeos (Koie, Kurotobi & 

Sakai, 2002; Martin, Boon, Mama, Gaynor & Bright, 2002; Minors et al., 2006; Tanaka et al., 

2006; Willard & Eyster, 1981) e 10 em felídeos (Koffas et al., 2007; MacLean, Abbott & Pyle, 

2002). O defeito ainda não é completamente reconhecido, sendo por alguns autores 

considerado uma forma de estenose infundibular e por outros uma anomalia independente. 

Nos poucos casos encontrados em cães, a malformação é descrita como um feixe muscular 

espesso estendendo-se da parede ventricular livre à crista supraventricular ou como um 

feixe muscular revestido por quantidades variáveis de tecido fibroso, separando a zona de 

entrada de fluxo da zona de saída ventricular. Este feixe muscular anormal que divide o 

ventrículo direito parece representar trabeculações septoparietais ou septomarginais 

hipertrofiadas (Martin et al., 2002). A lesão pode localizar-se imediatamente distal ao 

aparelho papilar da tricúspide ou mais proximalmente à zona infundibular e uma pequena 

indentação da superfície ventricular direita externa está geralmente presente a nível do 

defeito (Koie et al., 2002; Tanaka et al., 2006; Willard & Eyster, 1981). Outros autores 

descrevem ainda a presença de um anel muscular exercendo obstrução a nível da transição 

do ventrículo direito para o tracto de saída (Willard & Eyster, 1981). Minors et al. (2006) 

consideram no entanto que a maior parte destes casos, descritos como ventrículo direito 

duplo ou de dupla câmara, descrevem na verdade formas de estenose pulmonar 

infundibular. No entanto, qualquer que seja a natureza da lesão observada, a principal 

característica do VDD é a presença de uma hipertrofia concêntrica exuberante da zona 

proximal do ventrículo direito, enquanto a parede da zona infundibular se mantém 

normalmente fina, criando-se assim duas câmaras a nível do ventrículo direito, uma de altas 

pressões envolvendo a zona a jusante da valva tricúspide e a zona trabecular e outra de 

baixas pressões a nível do infundíbulo (Koie et al., 2002; Lacour-Gayet, 2000; Martin et al., 

2002; Minors et al., 2006; Tanaka et al., 2006; Willard & Eyster, 1981). Esta característica, 

comum a todos os casos descritos, é o principal critério de diagnóstico de ventrículo direito 
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duplo ou de dupla câmara e da sua distinção das estenoses infundibulares (Martin et al., 

2002). 

É ainda importante notar que o VDD ocorre, quer na forma isolada, quer associado a outros 

defeitos cardíacos congénitos. Em medicina humana, cerca de 73 a 90% dos casos de VDD 

estão associados a defeitos do septo interventricular (Koie et al., 2002). Nos 11 casos 

descritos em canídeos, um estava associado a um defeito do septo interventricular, cinco a 

displasia tricúspide e dois a malformações cardíacas congénitas não especificadas (Martin 

et al., 2002; Koie et al., 2002; Tanaka et al., 2006). A não existência concomitante de outras 

malformações cardíacas constitui até, para alguns autores, um critério de exclusão de 

diagnóstico de VDD e classificação em estenose pulmonar infundibular (Minors et al., 2006) 

(Figura 13). 

 

Figura 13. Ilustração representativa de várias formas de obstrução do tracto de saída 

ventricular direito (original). 

 

         
 

A) Estenose Pulmonar Valvular. B) Estenose Pulmonar Supravalvular. C) Estenose Pulmonar 

Subvalvular. D) Estenose Infundibular. E) Ventrículo Direito Duplo ou de Dupla Câmara. 

 

2.4 Fisiopatologia 

Independentemente da natureza da obstrução, a principal consequência hemodinâmica de 

uma obstrução ao fluxo de saída ventricular direito é um aumento da resistência à ejecção 

por aumento da pós-carga (Kittleson & Kienle, 1998b). A primeira resposta cardíaca a este 

aumento de pressão intraventricular consiste na dilatação do miocárdio, aumentando o 

comprimento dos sarcómeros até ao ponto em que a sobreposição dos miofilamentos é 

óptima (Oyama et al., 2005). Esta dilatação aumenta a força de contracção ventricular 

através de um processo de activação da contractilidade, dependente do comprimento, que 

ajuda a superar o aumento de resistência e a manter o volume de ejecção sistólica. No 

entanto, visto que o stress sobre a parede aumenta com a pressão intraventricular, com o 

diâmetro da câmara ventricular e com a diminuição da espessura da parede2, esta 

adaptação fisiológica, ao aumentar o diâmetro da câmara e diminuir a espessura da parede, 

aumenta o stress sobre a parede e o consumo de oxigénio pelo miocárdio (Sisson & 

                                                
2 stress sob a parede = pressão intraventricular × diâmetro da câmara

2 × espessura da parede
 

A B C D E 
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Kittleson, 1999). Se a sobrecarga de pressão não for resolvida, o músculo cardíaco adapta-

se a este aumento do stress sobre o miocárdio através de um processo de hipertrofia 

concêntrica, geralmente proporcional à gravidade da obstrução. Na hipertrofia concêntrica o 

aumento da espessura da parede ventricular desenvolve-se à custa de uma diminuição do 

diâmetro da câmara (Boon, 2006), o que em conjunto permite que esse stress retorne para 

níveis normais e que a contractilidade aumente. A hipertrofia ventricular direita normaliza a 

função sistólica e geralmente permite que o volume de ejecção se mantenha dentro de 

parâmetros fisiológicos (Oyama et al., 2005). No entanto, enquanto num feto ou recém-

nascido o aumento da massa cardíaca ocorre principalmente por hiperplasia dos miócitos 

associada a neovascularização, num animal adulto a hipertrofia muscular ocorre com pouca 

ou nenhuma hiperplasia associada (Kittleson & Kienle, 1998b). Esta hipertrofia muscular é 

então caracterizada por um défice de capilares e por um número reduzido de mitocôndrias, 

o que conduz a um estado de depleção energética e, quando crónica, a lesões isquémicas 

do miocárdio com necrose, fibrose e aumento do teor em colagénio, o que prejudica a 

função diastólica (Oyama et al., 2005). Deste modo, um ventrículo excessivamente 

hipertrofiado pode tornar-se relativamente rígido, o que leva a uma redução do volume 

diastólico final e assim a uma diminuição da capacidade de enchimento ventricular, limitando 

o volume de ejecção (Kittleson & Kienle, 1998b). Simultaneamente, a fibrose do miocárdio 

pode originar arritmias ventriculares e morte súbita (Sisson & Kittleson, 1999), mas que 

apesar disso são incomuns em cães com estenose pulmonar, por mecanismos ainda não 

totalmente elucidados (Oyama et al., 2005). 

Geralmente estes mecanismos de adaptação conseguem manter uma função sistólica 

adequada. No entanto, se o volume de ejecção estiver significativamente reduzido, a 

pressão no tronco pulmonar pode estar diminuída. Esta diminuição do volume de ejecção 

manifesta-se clinicamente por sinais de baixo débito como intolerância ao exercício, 

síncopes e cansaço excessivo (Oyama et al., 2005). De qualquer forma, existe sempre uma 

diferença entre a pressão elevada no ventrículo direito e a pressão normal ou baixa no 

tronco pulmonar, o que estabelece um gradiente de pressão através da obstrução. Este 

gradiente é directamente dependente do diâmetro da zona estenosada e da taxa de fluxo de 

sangue através da obstrução (Kittleson & Kienle, 1998b; Oyama et al., 2005). Deste modo, o 

gradiente de pressão constitui um factor de grande relevância clínica e diagnóstica como 

indicador da gravidade da estenose, que será discutido adiante.  

Como já foi visto, uma grande percentagem dos animais com estenose pulmonar valvular 

apresenta concomitantemente algum grau de hipertrofia infundibular, o que contribui para 

aumentar a obstrução de fluxo nalguns cães, particularmente em situações de necessidade 

de débito aumentado, como durante o exercício ou stress  (Boon, 2006). A existência deste 

mecanismo adicional de obstrução dinâmica pode complicar severamente o quadro clínico e 

o prognóstico (Oyama et al., 2005). Em ocasiões raras, a hipertrofia ventricular direita pode 
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também levar a uma hipertrofia do septo interventricular que, quando severa, contribui para 

uma obstrução dinâmica do fluxo de ejecção ventricular esquerdo (Paige, Abbott, & Pyle, 

2007). 

É preciso considerar também que o aumento de pressão no ventrículo direito pode conduzir 

à estimulação de mecano-receptores e assim desencadear bradicardia reflexa e 

vasodilatação. Em situações de exercício ou stress, o débito cardíaco diminuído pode 

originar hipotensão arterial sistémica, agravada por esta bradicardia reflexa e pela 

vasodilatação arteriolar periférica (Oyama et al., 2005). O fluxo coronário direito reduzido, 

documentado em cães com hipertrofia ventricular severa por estenose pulmonar, pode 

contribuir para o desenvolvimento de síncopes, intolerância ao exercício e falência do 

miocárdio (Munakatak et al., 1995; Murray & Vatner, 1981).  

Visto que a hipertrofia concêntrica do ventrículo direito prejudica a sua função diastólica, 

esta hipertrofia pode resultar numa pressão atrial direita elevada. Além disso, a existência 

de insuficiência tricúspide secundária à progressiva distensão do ânulo atrioventricular, a 

uma displasia valvular concomitante ou uma combinação destes factores pode contribuir 

para aumentos ainda maiores na pressão atrial, desenvolvendo-se sinais de insuficiência 

cardíaca congestiva direita como distensão jugular, ascite e efusão pleural (Oyama et al., 

2005). No entanto, apesar de uma regurgitação tricúspide ligeira a moderada estar presente 

em muitos dos casos de estenose pulmonar, vários estudos indicam que esta regurgitação é 

insuficiente para originar uma insuficiência cardíaca congestiva, a não ser que seja causada 

por displasia valvular (Johnson & Martin, 2004; Kittleson & Kienle, 1998b; Minors et al., 

2006). Num estudo em 43 cães com estenose pulmonar, todos os que se apresentavam em 

insuficiência cardíaca congestiva direita (14%) tinham concomitantemente à estenose 

pulmonar uma incompetência tricúspide severa por displasia valvular congénita (Johnson & 

Martin, 2004). A existência concomitante de estenose pulmonar e displasia tricúspide é 

assim uma combinação particularmente severa: como o volume de regurgitação da 

tricúspide é dependente do tamanho do orifício regurgitante, uma displasia da valva 

tricúspide pode originar uma regurgitação muito severa, particularmente se a pressão 

intraventricular estiver aumentada como acontece na estenose pulmonar. Desenvolve-se 

assim uma insuficiência cardíaca direita severa e incontrolável (Oyama et al., 2005). É ainda 

importante notar que outros defeitos cardíacos concomitantes podem complicar a 

fisiopatologia e alterar a apresentação clínica de pacientes com estenose pulmonar. Nos 

casos em que, juntamente com a obstrução do tracto de saída ventricular direito, existe uma 

comunicação interventricular ou interatrial, esta pode permitir uma comunicação da direita 

para a esquerda devido à pressão no ventrículo direito estar aumentada e à hipertrofia 

diminuir a capacitância ventricular. Estas comunicações patentes parecem ocorrer numa 

percentagem substancial de animais com estenose pulmonar, que se podem apresentar 

com mucosas cianóticas (Oyama et al., 2005).  
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Note-se ainda que uma das consequências hemodinâmicas mais frequentes em animais 

com estenose pulmonar valvular consiste na formação de uma dilatação pós-estenótica do 

tronco pulmonar. Ao passar a zona de obstrução, o sangue ejectado pelo ventrículo direito 

acelera, aumentando a velocidade do fluxo e tornando-o turbulento. À medida que este fluxo 

turbulento desacelera e distribui alguma da sua energia cinética pela parede arterial, 

desenvolve-se uma dilatação pós-estenótica no tronco pulmonar (Boon, 2006; Oyama et al., 

2005).  

 

2.5 Diagnóstico 

 

2.5.1 História e Exame Físico 

Muitos dos animais com doença cardíaca congénita, nomeadamente a estenose pulmonar, 

são assintomáticos no primeiro ano de vida (Oyama et al., 2005). Mesmo com obstruções 

moderadas, a maioria dos cães com estenose pulmonar não exibe sinais clínicos (Kittleson 

& Kienle, 1998b; Nelson & Couto, 2006; Oyama et al., 2005). Num estudo de Johnson et al. 

(2004), 35% dos animais com estenose moderada ou grave permaneceram assintomáticos 

por um período de até 84 meses. No entanto, é curioso verificar que, por vezes, os 

proprietários de animais aparentemente assintomáticos reconhecem respectivamente que 

os seus animais apresentavam de facto intolerância ao exercício ou fraca actividade após 

um procedimento terapêutico como a valvuloplastia de balão (Johnson & Martin, 2004). Em 

caso de obstrução severa, intolerância marcada ao exercício, ofegância excessiva, dispneia, 

síncope e ascite podem ser observadas, principalmente em situações de necessidade de 

aumento de débito (Goodwin, 2001). Johnson & Martin (2004) detectaram sinais clínicos em 

79% dos animais com estenose severa. Outros autores referem que apenas 35% dos cães 

com doença severa são sintomáticos e muitos deles não desenvolvem sinais até terem 

alguns anos de idade (Nelson & Couto, 2006). No entanto, segundo alguns autores cerca de 

67% dos casos (Ristic et al., 2001) são diagnosticados com menos de um ano de idade com 

base na auscultação de um sopro numa consulta de rotina ou de vacinação. Contudo, este 

dado clínico é por vezes de interpretação difícil, já que sopros funcionais ou inocentes são 

frequentemente detectados em animais jovens. O sopro causado por uma estenose 

pulmonar caracteriza-se por ser sistólico, de qualidade variável, melhor ouvido sob a base 

cardíaca esquerda e frequentemente irradiar craniodorsalmente ou para o tórax cranial 

direito (Bonagura & Lehmkuhl, 1999). Este sopro é classicamente descrito como em 

crescendo ou crescendo-decrescendo (Kittleson & Kienle, 1998b). Muitas vezes ouve-se 

também um clique sistólico inicial que resulta do fecho súbito da valva fundida durante a 

ejecção (Nelson & Couto, 2006). Em cães com insuficiência concomitante da valva 

pulmonar, o sopro sistólico é acompanhado de um sopro diastólico em decrescendo ligeiro. 
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Um sopro holossistólico de regurgitação tricúspide pode também ser detectado sobre o 

hemitórax esquerdo (Bonagura & Lehmkuhl, 1999). 

Os achados do exame físico cardiovascular de animais com estenose moderada a severa 

incluem ainda choque pré-cordial direito proeminente, frémito na região da base esquerda 

do coração e pulso arterial periférico normal ou ligeiramente diminuído de intensidade 

(Nelson & Couto, 2006). As veias jugulares geralmente não estão distendidas ou com pulso 

em animais sem insuficiência cardíaca congestiva, apesar de um pulso ligeiramente 

exagerado poder ser ouvido no terço inferior do pescoço (Oyama et al., 2005). Em cães com 

obstrução severa, um pulso moderado pode ser sentido numa zona mais superior do 

pescoço devido à contracção atrial ou a uma regurgitação tricúspide significativa. Se tal 

estiver explicitamente presente, deve-se suspeitar de displasia tricúspide concomitante 

(Kittleson & Kienle, 1998b).  

 

2.5.2 Electrocardiografia 

Os principais achados electrocardiográficos de animais com estenose pulmonar estão 

relacionados com a gravidade e o grau de evolução da doença. Animais com estenose 

moderada ou severa apresentam frequentemente sinais de aumento ventricular direito, 

nomeadamente desvio do eixo eléctrico médio do coração para a direita e ondas S 

proeminentemente negativas nas derivações I, II e aVF (Oyama et al., 2005; Vasilopulos, 

2004). Em animais com estenose severa, detectou-se um desvio do eixo eléctrico médio do 

coração para a direita em 94% dos casos, podendo também estar presente bloqueio de 

ramo direito (Johnson & Martin, 2004). Geralmente não se observam alterações 

morfológicas das ondas P, no entanto estas podem ter amplitude aumentada no caso de 

dilatação atrial direita por displasia tricúspide concomitante ou insuficiência tricúspide 

adquirida (Johnson & Martin, 2004; Kittleson & Kienle, 1998b). Os animais com insuficiência 

cardíaca direita podem também apresentar-se em fibrilhação atrial, fibrilhação-flutter atrial 

ou com sinais de ectopia supraventricular (Johnson & Martin, 2004; Riepe, 1993). 

 

2.5.3 Radiografia Torácica 

O principal achado radiográfico de animais com obstrução de saída ventricular direita 

consiste numa cardiomegália direita (Thrall, 2007). Geralmente, um contacto esternal visível 

em projecção lateral superior a 3 espaços intercostais é indicador de distensão ventricular 

direita, no entanto em raças de peito profundo como os Doberman Pincher e Wolfhound 

Irlandês, valores superiores a 2,5 espaços intercostais são já considerados consistentes 

com uma situação de cardiomegália. Pelo contrário, raças de peito curto e largo como os 

Bulldog Inglês podem ter superfícies de contacto de 3 a 3,5 espaços intercostais sem que tal 

seja patológico. Em vista dorsoventral ou ventrodorsal, um ventrículo direito hipertrófico 

pode parecer mais arredondado e fazer uma maior protusão para o hemitórax direito que o 
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normal, dando à silhueta cardíaca a forma de um D invertido (Lamb, Boswood, Volkman & 

Connolly, 2001). 

Muitas vezes estes animais apresentam também sinais de dilatação do tronco pulmonar, 

identificável como uma proeminência na posição da 1h na vista dorsoventral ou ventrodorsal 

mas que não é contudo facilmente reconhecida nas projecções laterais (Thrall, 2007). Ristic 

et al. (2001) identificaram uma dilatação pós-estenótica do tronco pulmonar em 67% dos 

casos, Johnson & Martin (2004) em 59% e Bussadori et al. (2001a) em 83%.  

Outro dos sinais radiográficos que é importante avaliar em animais com obstrução do fluxo 

de saída ventricular direita é o calibre das artérias e veias pulmonares. Uma estenose 

pulmonar severa pode levar a uma diminuição do calibre destes vasos, o que eventualmente 

conduz a uma maior radiotransparência do campo pulmonar devido à menor contribuição da 

vasculatura para a opacidade do interstício (Ristic et al., 2001; Thrall, 2007). Segundo 

alguns autores pode-se observar uma hipovascularidade do campo pulmonar em 42% dos 

casos (Ristic et al., 2001). Note-se ainda que animais em insuficiência cardíaca direita 

podem apresentar derrame pericárdico ou pleural que dificultam a avaliação da silhueta 

cardíaca (Johnson & Martin, 2004). 

Apesar de vários autores descreverem os sinais radiográficos das malformações 

cardiovasculares, poucos enfatizam as limitações desta abordagem. Num estudo de Lamb 

et al. (2001), procurou-se determinar a sensibilidade dos métodos radiográficos no 

diagnóstico de malformações cardíacas através da avaliação de imagens radiográficas de 

57 cães com anomalias congénitas por dois observadores independentes, um radiologista 

veterinário e um cardiologista veterinário. Ambos os observadores foram moderadamente 

bem sucedidos na diagnóstico de doença cardíaca, no entanto a sua capacidade para 

distinguir entre processos adquiridos e congénitos foi bastante menor. O sucesso no 

diagnóstico do tipo de doença cardíaca foi também fraco, sendo os sinais radiográficos de 

dilatação de câmaras ou de anomalias da vasculatura pulmonar reconhecidos em apenas 

20% dos casos em que tal seria espectável. Além disso, estes sinais foram mais 

frequentemente reconhecidos nos casos de anomalias que determinam um aumento de 

volume do que nos casos de anomalias que determinam um aumento de pressão, como é o 

caso das obstruções de saída ventricular. Por esse motivo, a avaliação radiográfica do 

coração foi considerada um método inexacto para a determinação das malformações 

cardiovasculares que deve ser valorizado com precaução. 

 

2.5.4 Ecocardiografia  

Actualmente, a ecocardiografia é o principal método de diagnóstico das malformações 

cardíacas, tornando técnicas mais invasivas desnecessárias na maioria dos casos (Kienle & 

Thomas, 2005). Se o exame cardiovascular for feito de forma sistemática, a maior parte dos 

defeitos serão detectados e diagnosticados com precisão. Cada defeito origina alterações 
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previsíveis nas câmaras cardíacas e grandes vasos, mesmo quando outros defeitos 

concomitantes estão presentes, e por isso alterações que não sejam consistentes com um 

defeito esperado implicam normalmente a presença de outro defeito (Boon, 2006). No caso 

das obstruções congénitas de saída ventricular direita, o exame bidimensional do coração é 

utilizado para determinar a localização e anatomia da estenose e para determinar o grau de 

hipertrofia ventricular direita e ainda outros factores que poderão complicar o quadro. A 

ultra-sonografia por Doppler fornece uma ajuda preciosa na avaliação de muitos dos casos, 

sendo também utilizada para determinar a gravidade da obstrução.  

 

a) Ecocardiografia Bidimensional (Modo B) 

Com a ecocardiografia bidimensional, muitas das mudanças cardinais que ocorrem em 

resposta a uma obstrução de saída ventricular direita podem ser identificadas de modo 

preciso. Em geral, a hipertrofia septal e da parede livre do ventrículo direito são facilmente 

reconhecidas usando a vista paraesternal direita transversal (Bussadori et al., 2000), no 

entanto pode ser difícil de identificar se for apenas discreta (Johnson & Martin, 2004). Os 

músculos papilares do ventrículo direito podem também estar consideravelmente 

aumentados (Oyama et al., 2005). Em casos de estenose grave, em que a pressão no 

ventrículo direito esteja substancialmente aumentada, o septo interventricular pode estar 

achatado, com movimento restringido ou com movimento paradoxal (DeMadron, Bonagura & 

O'Grady, 1985). A identificação de uma dilatação ventricular direita, com aumento do 

diâmetro da câmara, sugere a presença de uma sobrecarga de volume concomitante, 

através de uma insuficiência da válvula pulmonar ou de uma comunicação da esquerda para 

a direita  (Boon, 2006). Assim como o septo interventricular, o septo interatrial deve ser 

sempre rigorosamente avaliado, de modo a descartar por completo a existência de 

comunicações intracardíacas e idealmente usando várias vistas e contraste ecográfico. 

Apesar de muitas vezes serem clinicamente insignificantes, estão descritos casos de 

defeitos do septo atrial com fluxo da direita para a esquerda originando cianose em cães 

com estenose pulmonar (Kittleson & Kienle, 1998b). 

A hipertrofia infundibular pode ser identificada por áreas difusas de hiperplasia muscular de 

ecogenicidade aumentada, associada ou não a uma superfície endocárdica espessada e 

hiperecogénica (Minors et al., 2006). Esta hipertrofia é melhor visualizada em acesso 

paraesternal direito (Boon, 2006) ou então paraesternal esquerdo longitudinal a nível da 

valva pulmonar (Minors et al., 2006). Nos casos em que há formação de uma dupla câmara 

ventricular, é identificável uma zona infundibular dilatada e de paredes finas distalmente à 

zona de obstrução, podendo até ser aneurísmica e fazendo um forte contraste com a zona 

proximal concentricamente hipertrofiada (Minors et al., 2006).  

Em muitos casos o átrio direito está ligeiramente dilatado, como resultado da complacência 

ventricular direita diminuída e da regurgitação tricúspide associada (Kittleson & Kienle, 
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1998b). Quase 50% dos cães com estenose pulmonar têm algum grau de insuficiência 

tricúspide. Se esta insuficiência for exuberante, deve suspeitar-se de displasia tricúspide 

concomitante (Boon, 2006).  

Das quatro valvas cardíacas, a pulmonar é a mais difícil de visualizar em cães, pois a 

interferência do campo pulmonar e a sua posição relativa no tórax impedem a obtenção 

clara de uma imagem perpendicular longitudinal ou transversal (Kienle & Thomas, 2005). A 

melhor vista para avaliar cada uma das estruturas varia com o animal e por isso várias 

devem ser usadas para avaliar um cão com suspeita de estenose pulmonar (Boon, 2006). 

Nos cães em que a valva é visualizada de modo adequado, vários achados podem ser 

detectados. A displasia pulmonar tipo 2 faz com que as cúspides apareçam espessadas e 

com movimento restrito, enquanto uma valva fusionada em forma de cúpula pode estar mais 

fina e mais móvel e tender a curvar-se em direcção à parede do tronco pulmonar durante a 

sístole ventricular (Kienle & Thomas, 2005) enquanto as extremidades das cúspides se 

mantém em grande proximidade umas das outras no centro da artéria (Boon, 2006). Em 

muitos casos é difícil visualizar detalhes suficientes da região valvar para definir claramente 

a localização e a anatomia da deformidade (Kienle & Thomas, 2005). A hipertrofia do tracto 

de saída e da parede ventricular livre do ventrículo direito podem mesmo ser a única 

característica ecocardiográfica visualizável (Bussadori et al., 2000) e produzir uma área 

estreita e mal definida que dificulta ainda mais a visualização da zona valvar (Kienle & 

Thomas, 2005). Uma hipoplasia do ânulo valvular obscurece ainda mais a anatomia da 

região (Oyama et al., 2005). Sempre que possível, o diâmetro dos ânulos pulmonar e aórtico 

devem ser determinados usando as vistas paraesternal direita longitudinal, paraesternal 

direita transversal ou apical esquerda transversal a nível da base do coração e a razão 

aórtico-pulmonar assim calculada, de modo a confirmar ou excluir uma hipoplasia do ânulo 

pulmonar (Bussadori et al., 2000). Nalguns cães com anomalia da artéria coronária 

esquerda, a artéria coronária direita aumentada e a artéria coronária esquerda anómala 

podem ser visualizadas (Buchanan, 2008a; Kienle & Thomas, 2005).  

Em muitos casos, a dilatação pós-estenótica do tronco pulmonar pode ser vista na imagem 

paraesternal direita transversal ou cranial esquerda transversal (Bussadori et al., 2000), no 

entanto é importante realçar que a ausência deste achado ecográfico não exclui o 

diagnóstico (Kienle & Thomas, 2005). O segmento arterial dilatado pode ser visível como 

uma estrutura circular proeminente nas vistas paraesternais direitas longitudinais a nível da 

base do átrio esquerdo, abaixo da aorta. Esta dilatação não deve ser confundida com a que 

ocorre em situações de hipertensão pulmonar, persistência do canal arterial ou outras 

sobrecargas de volume das artérias pulmonares. Na estenose pulmonar, o diâmetro da 

artéria a nível da valva mantém-se normal, ou até mesmo diminuído se o anel valvular for 

hipoplásico, e a dilatação ocorre distalmente ao aparelho valvular. Com as sobrecargas de 

volume arteriais ou hipertensão pulmonar, a artéria aparece dilatada a nível do aparelho 
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valvular e permanece igualmente dilatada distalmente a ele. O grau de dilatação pós-

estenótica não parece estar associado à severidade da obstrução (Boon, 2006).  

Note-se ainda que em alguns animais com estenose pulmonar se observa movimento 

sistólico anterior da valva mitral (MSAVM) (Boon, 2006). Este é caracterizado por um 

movimento dos folhetos da mitral e respectivas cordas tendíneas em direcção ao septo 

interventricular durante a sístole, que pode ocorrer em situações de hipertensão sistólica do 

ventrículo direito, nomeadamente cardiomiopatia hipertrófica, estenose pulmonar, 

malformações conotruncais, ventrículo direito de dupla câmara, hipertensão pulmonar e 

tetralogia de Fallot (Paige et al., 2007). Actualmente, considera-se que nos casos de 

hipertensão ventricular direita sistólica, o MSAVM se deve a alterações da geometria 

ventricular esquerda pela hipertrofia septal, à diminuição do retorno venoso pulmonar pelo 

débito cardíaco direito prejudicado e à activação simpática mediada pelo volume de ejecção 

diminuído (Paige et al., 2007). De qualquer forma, o MSAVM pode constituir uma obstrução 

ao fluxo de saída ventricular esquerda lábil e dinâmica e influenciada por factores que 

reduzam a pré-carga ou a pós-carga ou aumentem a contractilidade, como será discutido 

adiante. 

 

b) Ecocardiografia Tempo-Movimento (Modo M) 

A ecocardiografia em modo M fornece informação limitada para um diagnóstico de 

obstrução congénita de saída ventricular direita. De facto, o acesso ecocardiográfico e a 

morfologia própria do ventrículo direito tornam difícil a sua visualização, e por esse motivo, 

os valores normais para a espessura da parede ventricular direita são dificilmente 

quantificáveis e não estão padronizados em canídeos. Apesar disso e embora 

subjectivamente, o aumento da espessura da parede ventricular direita pode estar bem 

evidente em casos de obstrução moderada a grave. Além disso, este corte é fundamental 

para avaliar a performance cardíaca e particularmente útil para avaliar as características do 

movimento septal (Kienle & Thomas, 2005).  

 

c) Ultra-sonografia por Doppler Espectral e Cor 

A ultra-sonografia por Doppler fornece vantagens óbvias na avaliação de animais com 

obstrução de saída ventricular direita, principalmente para ajudar no diagnóstico de casos de 

estenose ligeira em que achados da ecocardiografia em modo B e em modo M são 

equívocos, e ainda para determinar o grau de severidade da lesão (Kittleson & Kienle, 

1998b). O Doppler Cor permite inferir da presença de turbulência de fluxo e identificar a sua 

zona de origem, e ainda avaliar a presença de regurgitação valvular pulmonar ou tricúspide 

(Kittleson & Kienle, 1998). Uma regurgitação pulmonar é identificável em cerca de 65% dos 

cães com estenose pulmonar (Ristic et al., 2001), parecendo ocorrer com maior frequência 

(88%) em animais com estenose severa (Johnson & Martin, 2004). De seguida, o Doppler 
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Pulsátil pode ser utilizado para localizar a obstrução. Para tal, a referência deve ser 

colocada proximamente à zona suspeita, paralelamente à direcção do fluxo (Oyama et al., 

2005) e gradualmente avançada através da região estenosada enquanto se avaliam as 

características do fluxo (Kittleson & Kienle, 1998b). Isto parece ser mais facilmente 

conseguido nas vistas paraesternal direita transversal e cranial esquerda longitudinal (Kienle 

& Thomas, 2005). Junto à lesão obstrutiva, o fluxo sistólico deve ser laminar e ter velocidade 

normal, mas à medida que a amostra se move através da obstrução a velocidade máxima 

aumenta de forma abrupta, o fluxo torna-se agitado e turbulento (dispersão espectral) e 

pode ocorrer sobreposição (Kittleson & Kienle, 1998b). Quando a obstrução é do tipo 

dinâmico, um perfil de fluxo em forma de adaga irá ser visualizado (Boon, 2006). Uma vez 

identificada e localizada a estenose, o Doppler Contínuo é então usado para determinar o 

pico de velocidade do fluxo. Deve-se para isso usar a vista que providenciar a maior 

velocidade possível (Boon, 2006).  

Uma vez determinada a velocidade máxima de fluxo, a aplicação da equação de Bernoulli 

modificada3 permite deduzir o gradiente de pressão através da obstrução. A velocidade 

fisiológica de fluxo pulmonar é tipicamente inferior a 1,30m/s mas alguns autores defendem 

que velocidades máximas até 1,6m/s e até mesmo 2,25m/s não são patológicas (Boon, 

2006; Bussadori et al., 2000). A classificação da gravidade da estenose com base nos 

gradientes de pressão transvalvulares estabelecida por Bussadori et al. (2000) é usada 

muito frequentemente. Assim sendo, os casos de velocidade máxima entre 2,25 e 3,5m/s, 

correspondentes a gradientes de pressão entre 20 e 49mmHg, são classificados como 

estenose ligeira. Valores de velocidade entre 3,5 e 4,5m/s correspondem a gradientes entre 

os 50 e os 80 mmHg e encontram-se nas estenoses moderadas, enquanto velocidades 

superiores a 4,5m/s indicam um gradiente superior a 80mmHg e a presença de uma 

estenose severa (Figura 14). Esta estimativa dos gradientes de pressão mostra um bom 

paralelismo com os valores obtidos por métodos invasivos, com alguns autores a referirem 

um coeficiente de correlação de 0,95 entre os valores obtidos por Doppler e aqueles obtidos 

por cateterização cardíaca (Kienle & Thomas, 2005; Ristic et al., 2001). No entanto, outros 

consideram que os gradientes determinados por Doppler são 40 a 59% superiores aos 

determinados por cateterização cardíaca para o mesmo animal (Oyama et al., 2005). Tal 

discrepância deve-se muito em parte ao facto da avaliação ultra-sonográfica ser efectuada 

em animais despertos e nesta situação o fluxo transvalvular ser consideravelmente superior 

ao de cães anestesiados para cateterização cardíaca. De qualquer forma, como o gradiente 

obtido está directamente dependente da taxa de fluxo através da obstrução, esta 

determinação é grandemente afectada pela contractilidade do miocárdio e por qualquer 

comunicação ou insuficiência pulmonar que aumente o volume de fluxo (Boon, 2006; Oyama 

et al., 2005). Uma técnica mais rigorosa de determinação do grau de obstrução ao fluxo 

                                                
3 ∆P=4xV

2, em que ∆P representa o gradiente de pressão em mmHg e V a velocidade máxima do fluxo em m/s. 
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implica a determinação do débito cardíaco e o cálculo da área funcional do orifício da 

constrição (Estrada & Maisenbacher, 2006; French et al., 2000; Oyama et al., 2005; ). 

 

Figura 14. Esquema ilustrativo da classificação da gravidade da estenose em função da 

velocidade máxima determinada por Doppler (V) e do gradiente de pressão correspondente 

(∆∆∆∆P) obtido pela aplicação da equação de Bernoulli modificada. 

 

 

A ultra-sonografia por Doppler é ainda particularmente útil para identificar e caracterizar com 

precisão outros defeitos que possam estar presentes, nomeadamente a displasia da valva 

tricúspide (Kienle & Thomas, 2005). O fluxo regurgitante da valva tricúspide pode também 

ser usado para determinar a pressão ventricular se o perfil pulmonar for difícil de avaliar 

(Boon, 2006). Uma fracção regurgitante tricúspide de 4,33m/s, por exemplo, significa que a 

pressão ventricular direita sistólica é de pelo menos 75mmHg. Visto que a pressão sistólica 

normal no tronco pulmonar é cerca de 20mmHg, pode-se então inferir da existência de um 

gradiente de pressão de 55mmHg através da valva pulmonar. Deste modo verifica-se que a 

medição da velocidade do fluxo regurgitante é particularmente útil para determinar a 

severidade da obstrução quando um alinhamento apropriado com o fluxo através do tracto 

de saída ventricular não se consegue obter, o que é bastante frequente (Oyama et al., 

2005). Em cães com estenose dinâmica (infundibular) e fixa (valvular) concomitantes, um 

estudo Doppler permite avaliar a relação temporal e de velocidade entre os dois 

componentes da estenose (Kienle & Thomas, 2005).  

 

2.5.5 Angiocardiografia 

Actualmente, a cateterização cardíaca e a angiocardiografia são preteridas em relação a 

meios não-invasivos como os ecocardiográficos, sendo raramente necessárias para a 

obtenção do diagnóstico (MacDonald, 2006). Contudo, a realização de uma 

angiocardiografia está por vezes indicada para clarificar a localização anatómica da ou das 

obstruções, o grau de hipertrofia ventricular direita, a presença ou não de regurgitação 

tricúspide e de dilatação pós-estenótica do tronco pulmonar. Note-se ainda que uma 

angiocardiografia coronária deve ser realizada sempre que exista suspeita de malformação 

das artérias coronárias, principalmente em cães da raça Bulldog e previamente a qualquer 

procedimento invasivo (Buchanan, 1990; Johnson et al., 2004; Oyama et al., 2005). Os 

0 1 2 3 4 5 6
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sinais angiocardiográficos de animais com artéria coronária única tipo R2A podem incluir a 

visualização de uma artéria coronária esquerda originando-se juntamente com a artéria 

coronária direita na zona cranial da aorta e cruzando a aorta ascendente, ou a presença de 

um estreitamento severo na base do tronco pulmonar por um defeito de preenchimento 

assimétrico (Buchanan, 1990). Um indicador fidedigno de uma origem anormal da artéria 

coronária esquerda é a presença de uma imagem em perfil da artéria coronária direita por 

detrás da base aórtica, sinal angiocardiográfico que é conhecido em medicina humana como 

aortic root sign (Bussadori, 2008a; Ueyama, Ramchandani, Beall & Jones, 1997). Uma 

angiocardiografia deverá também ser realizada sempre que se considere a execução de 

uma valvuloplastia de balão de modo a fundamentar a escolha do diâmetro do balão 

utilizado, pois a ecocardiografia pode não ser suficientemente eficaz na determinação do 

diâmetro do ânulo pulmonar, especialmente nos animais com estenose pulmonar valvular 

tipo B (Bussadori et al., 2001a; Estrada, Moïse, Erb, McDonough & Renauld-Farrel, 2006; 

Johnson & Martin, 2004; Schrope, 2005). 

 

2.6 Terapêutica Medicamentosa 

Todas as opções disponíveis para o tratamento de animais com estenose pulmonar visam 

eliminar ou reduzir o grau de obstrução de saída ventricular. A terapêutica médica traz 

poucos benefícios nestes casos, excepto se existirem sinais de congestão ou edema 

associados a insuficiência cardíaca congestiva ou arritmias cardíacas secundárias (Thomas, 

1995). Nestes casos, alguns aspectos mais relevantes devem ser considerados: o uso de 

diuréticos associados a fármacos inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

(IECAs) podem ser úteis para minimizar a pré-carga e assim diminuir os sinais congestivos, 

mas não devem ser utilizados nos casos em que a obstrução de fluxo se repercute 

principalmente por sinais de insuficiência sistólica, visto diminuírem um débito cardíaco já 

por si comprometido. Apesar da eficácia dos IECAs não ter sido ainda comprovada em cães 

com obstruções congénitas de saída ventricular, a sua administração parece promissora em 

animais com estenoses induzidas (Fujii, Yamane, Orito, Osamura & Wakao, 2007). No 

entanto, o uso de vasodilatadores arteriais deve ser evitado em animais com obstruções 

severas, visto poderem precipitar hipotensão arterial sistémica grave e taquicardia reflexa, 

deste modo diminuindo ainda mais a perfusão miocárdica (Sisson & Kittleson, 1999).  

Note-se ainda que a diminuição do débito cardíaco não deverá ser contrariada através do 

uso de digitálicos ou outros inotrópicos positivos, já que o aumento da frequência cardíaca e 

da velocidade de ejecção provocado por estes agentes poderá agravar a disfunção 

diastólica, devendo o uso destes fármacos ser reservado aos casos com insuficiência 

cardíaca congestiva explícita. Do mesmo modo, o uso de digitálicos como agentes anti-

arrítmicos deverá ser preterido em relação aos bloqueadores β adrenérgicos ou aos 

bloqueadores dos canais de cálcio (Sisson & Kittleson, 1999). Em muitos casos, os 
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bloqueadores β adrenérgicos são a única terapêutica médica instituída, com o objectivo de, 

através dos seus efeitos cronotrópicos e inotrópicos negativos, controlar taquiarritmias, 

melhorar a perfusão coronária, reduzir o consumo de oxigénio pelo miocárdio e diminuir a 

probabilidade de morte súbita (Johnson & Martin, 2004).  

 

2.7 Valvuloplastia Percutânea por Balão 

A valvuloplastia percutânea por balão é uma técnica invasiva não cirúrgica, desenvolvida 

nos anos 80 e actualmente considerada o tratamento de escolha em animais com estenose 

pulmonar valvular (Buchanan, Anderson, & White, 2002). Nesta intervenção utiliza-se um 

cateter com um balão resistente de forma cilíndrica na extremidade, que quando 

posicionado a nível da estenose e insuflado com um líquido sobre pressão leva à destruição 

ou dilatação da lesão obstrutiva valvular, aumentando o diâmetro do lúmen (Thomas, 1995). 

Existe ainda uma variação a este procedimento que utiliza simultaneamente dois balões 

insufláveis (Estrada, Moïse & Renaud-Farrel, 2005). A cateterização cardíaca é efectuada 

por acesso jugular ou femoral e sob monitorização por fluoroscopia, e as pressões a nível do 

átrio direito, ventrículo direito e tronco pulmonar determinadas. É efectuada então uma 

angiocardiografia ventricular direita que permite medir o diâmetro do ânulo da valva 

pulmonar e assim orientar a escolha do cateter mais indicado. Uma sonda-guia é introduzida 

até à zona da bifurcação das artérias pulmonares, permitindo guiar a introdução do cateter 

de dilatação. Quando o balão está posicionado a nível da estenose, é insuflado com uma 

solução salina até a lesão obstrutiva ser destruída ou suficientemente aliviada. Este 

procedimento não necessita de cuidados pós-operatórios especiais e os animais têm 

geralmente alta ao fim de 12 a 24 horas (Thomas, 1995).  

Como já foi discutido e é consensual entre os autores, animais com gradientes de pressão 

menores que 50 mmHg são muitas vezes assintomáticos e não apresentam uma diminuição 

significativa da esperança média de vida e por isso uma valvuloplastia de balão não irá 

trazer benefícios para estes animais. Por outro lado, animais com gradientes superiores a 80 

mmHg são fortemente recomendados para valvuloplastia de balão (Fossum, 2007; 

Krahwinkel & Sackman, 1998; Schrope, 2005). Para os pacientes com gradientes entre 50 e 

80 mmHg as indicações não são tão óbvias, no entanto considera-se que animais com 

estenoses moderadas mas sintomáticos devem ser sujeitos ao procedimento. Existe ainda a 

indicação que a valvuloplastia de balão deverá ser considerada nos casos de agravamento 

rápido da hipertrofia ventricular ou do gradiente de pressão (Schrope, 2005). No entanto 

esta técnica não está geralmente indicada nos casos de estenose pulmonar supravalvular, 

hipoplasia anular substancial, hipertrofia infundibular e está expressamente contra-indicada 

na artéria coronária direita única tipo R2A (Fossum, 2007; Krahwinkel & Sackman, 1998). 

Apesar de qualquer redução no gradiente de pressão ser benéfica, na prática são 

conseguidas diminuições entre 20 e 50mmHg. Em animais com obstruções muito severas, 
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com gradientes superiores a 150mmHg, uma redução de pelo menos 50% é conseguida em 

75 a 80% dos casos (Thomas, 1995). Geralmente, as taxas de sucesso descritas são em 

média de 70 a 80% (Schrope, 2005), com alguns autores referindo taxas de sucesso de 

100% para os pacientes com estenose pulmonar valvular tipo A e de 66% para a estenose 

pulmonar tipo B (Bussadori et al., 2001a). Contudo, é preciso notar que a definição de 

sucesso deste procedimento não é consensual, variando conforme os autores. Assim, 

alguns consideram-no uma redução de 50% ou mais no gradiente de pressão (Schrope, 

2005) e outros o alcance de um gradiente inferior a 80mmHg ou a 50mmHg (Johnson & 

Martin, 2004). Por exemplo, Bussadori et al. (2001a) consideram a intervenção bem 

sucedida quando se reduz o gradiente de pressão para valores inferiores a 50mmHg nas 

primeiras 24 horas e inferiores a 75mmHg no primeiro ano, mantendo-se os animais 

assintomáticos.  

Em 2004 foi publicado por Johnson et al. um estudo que permitiu avaliar estatisticamente a 

melhoria clínica e a taxa de sobrevivência de 40 cães submetidos a valvuloplastia de balão, 

em comparação com outro grupo de 41 cães que não foram sujeitos ao procedimento. A 

diminuição do gradiente de pressão após a valvuloplastia foi em média de 46% e 80% dos 

animais permaneceram assintomáticos por um período que variou entre 1 a 8 anos, com 

uma média de 2,7 anos. Por este motivo, Johnson & Martin (2004) consideram que a 

valvuloplastia de balão reduz em cerca de 53% o risco de vida. Por outro lado, Ristic et al. 

(2001) consideram que os animais submetidos ao procedimento apresentam uma melhoria 

clínica mas que o aumento da sua taxa de sobrevivência não é significativo em relação aos 

animais não tratados.  

Note-se ainda que 8 a 17% dos animais de alguns estudos desenvolveram re-estenose 

assintomática num período de 6 meses (Johnson et al., 2004; Ristic et al., 2001), embora 

uma re-estenose significativa seja pouco frequente, ocorrendo em cerca de 10% dos casos 

e num período de meses ou anos (Schrope, 2005). No entanto, deve ser prevista a 

necessidade de alguns animais serem submetidos posteriormente a uma nova 

valvuloplastia, podendo nestes casos o procedimento ser entendido como uma forma 

provisória de alívio da obstrução até uma correcção definitiva ser possível (Krahwinkel & 

Sackman, 1998). Por outro lado, é importante notar também que, nalguns animais, o 

gradiente de pressão continua a reduzir gradualmente após o procedimento, possivelmente 

devido à diminuição da hipertrofia ventricular direita e consequentemente da obstrução 

dinâmica de fluxo (Bussadori et al., 2001a; Estrada et al., 2006; Johnson & Martin, 2004). 

A anatomia da lesão obstrutiva é um dos factores mais importantes para o prognóstico após 

a intervenção (Bussadori et al., 2001a). Os melhores candidatos para uma valvuloplastia de 

balão são os animais com estenose pulmonar valvular tipo A, visto que a presença de 

hipertrofia ventricular e infundibular severas, espessamento exuberante dos folhetos 

valvulares e hipoplasia anular, comuns na estenose pulmonar valvular tipo B, dificulta a 
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passagem do material de valvuloplastia e a dilatação efectiva da lesão obstrutiva (Bussadori 

et al., 2001a; Krahwinkel & Sackman, 1998).  

Em cerca de 5% dos casos ocorrem complicações de pouca gravidade, como hemorragias 

no local de acesso venoso com necessidade de laqueação do vaso, arritmias ou o 

desenvolvimento de um bloqueio de ramo direito geralmente temporário (Krahwinkel & 

Sackman, 1998; Schrope, 2005). Complicações mais graves são muito incomuns e podem 

incluir lesões da valva tricúspide, perfuração cardíaca ou vascular, arritmias severas, 

tromboembolismo e injecção intramiocárdica de contraste (Krahwinkel & Sackman, 1998; 

Schrope, 2005; Thomas, 1995). Bussadori et al. (2001a) referem ainda a ocorrência de 

paragem cardíaca e fibrilhação ventricular fatais durante a intervenção, no entanto estas 

complicações ocorreram em animais que posteriormente se suspeitou serem portadores de 

artéria coronária única tipo R2A. No entanto, excepto nos casos de alto risco cirúrgico ou 

anestésico, a taxa da mortalidade deste procedimento, quando efectuado por cirurgiões 

experientes, é muito baixo. A presença de insuficiência cardíaca congestiva, anestesia 

prolongada, doença severa ou um procedimento demasiado agressivo podem aumentar o 

risco da intervenção (Bussadori et al., 2001a).  

A presença de outros defeitos cardíacos concomitantes não é geralmente considerada uma 

contra-indicação para a realização do procedimento, à excepção da artéria coronária direita 

única tipo R2A devido ao elevadíssimo risco de rotura do vaso (Johnson & Martin, 2004; 

Schrope, 2005). No entanto, é preciso considerar que o prognóstico é bastante condicionado 

pela presença simultânea de outros defeitos, nomeadamente a displasia tricúspide. No 

estudo de Johnson & Martin (2004), em todos os animais que apresentavam estes dois 

defeitos cardíacos a valvuloplastia de balão não foi o suficiente para uma melhoria clínica, 

tendo todos falecido num período de 18 meses após a intervenção.  

Curiosamente, antes de ser aprovado em Medicina Humana, a segurança do procedimento 

foi testada num Bulldog Inglês, tendo-se conseguido reduzir o gradiente de pressão em 

cerca de 30mmHg sem complicações importantes (Buchanan et al., 2002). No entanto, dois 

anos depois o mesmo animal apresentou-se em insuficiência cardíaca direita e com 

evidências clínicas e angiocardiográficas de estenose, tendo sido submetido a uma 

intervenção cirúrgica pela técnica de Patch Graft. Durante o pós-operatório, o animal 

desenvolveu uma fibrilhação ventricular que se revelou fatal. A necrópsia deste Bulldog 

Inglês revelou a presença de artéria coronária única tipo R2A, na altura ainda não descrita 

em Medicina Veterinária. Entretanto, foram referidos inúmeros casos de morte em cães 

Bulldog Inglês durante valvuloplastias de balão ou intervenções cirúrgicas devido ao não 

reconhecimento prévio da artéria coronária única tipo R2A (Buchanan et al., 2002; Johnson 

et al., 2004; Kittleson, Thomas, Loyer, & Kienle, 1992). Este sucesso da primeira 

intervenção, apesar do enorme risco não reconhecido na altura, parece ter-se devido à 

escolha de um balão de dilatação demasiado pequeno para o animal em causa. Se esta 
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primeira valvuloplastia de balão num Bulldog se tivesse revelado fatal, como aconteceu 

posteriormente várias vezes, possivelmente teria dificultado a sua aplicação em crianças e 

consequentemente impedido que cerca de 25 mil pacientes por ano beneficiem desta 

técnica (Buchanan et al., 2002).  

 

2.8 Terapêutica Cirúrgica 

A terapêutica cirúrgica é sem dúvida uma forma eficaz e permanente de aliviar ou reduzir 

uma obstrução ventricular direita. O objectivo de uma intervenção consiste na redução do 

gradiente de pressão para valores correspondentes a estenoses ligeiras ou moderadas, ou 

seja, entre 20 e 80mmHg, providenciando assim alívio dos sintomas clínicos  (Oyama et al., 

2005; Thomas, 1995). A generalidade dos autores é consensual no que diz respeito à 

selecção dos animais para intervenção cirúrgica, recomendando que esta se efectue 

naqueles cujos gradientes de pressão sejam superiores a 80mmHg (Fossum, 2007, 

Kittleson & Kienle, 1998b; Krahwinkel & Sackman, 1998; Oyama et al., 2005), visto que os 

animais com gradientes inferiores são geralmente assintomáticos durante longos períodos. 

Sempre que possível, ou seja, desde que a progressão da doença não implique o 

desenvolvimento de hipertrofia ventricular ou infundibular severas e lesões fibróticas do 

miocárdio, uma intervenção cirúrgica deverá ser adiada até o animal atingir a maturidade, de 

modo ao posterior desenvolvimento do coração não comprometer os resultados da 

correcção cirúrgica (Krahwinkel & Sackman, 1998). 

Actualmente inúmeros procedimentos cirúrgicos de complexidade variável estão descritos. 

Cada uma das técnicas requer acesso por toracotomia, conhecimentos profundos acerca da 

anatomia cardíaca e todas implicam um risco cirúrgico significativo. Devido à natureza 

variável da anatomia da lesão obstrutiva, a classificação do tipo de estenose é de extrema 

importância para a escolha do procedimento mais apropriado (Kittleson & Kienle, 1998b). 

Na valvulotomia por acesso transventricular de Brock, um rongeur infundibular é avançado 

pelo tracto de saída ventricular através de uma incisão no ventrículo direito, o que permite a 

raspagem, o corte e a remoção do tecido estenótico (Kittleson & Kienle, 1998b). Variações a 

esta técnica incluem a utilização de oto-fórceps para dilatar a valva estenosada (Saida, 

Tanaka, Hayama, Soda, & Yamane, 2007) ou até mesmo de um bisturi (Kittleson & Kienle, 

1998). Esta técnica é útil em animais de raças pequenas em que uma valvuloplastia de 

balão, uma oclusão do retorno venoso ou um bypass cardiopulmonar estejam contra-

indicados, assim como nos casos de estenose pulmonar valvular com fusão dos folhetos e 

lesões fibrosas ou fibromusculares subvalvulares (Kittleson & Kienle, 1998b; Krahwinkel & 

Sackman, 1998; Saida et al., 2007). As principais vantagens consistem na sua relativa 

facilidade de execução e na pouca exigência de recursos técnicos. No entanto, não permite 

observar directamente a lesão e é muito arriscada quando executada por cirurgiões 
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inexperientes, estando descritos casos de ruptura cardíaca severa (Kittleson & Kienle, 

1998b).  

A realização de uma arteriotomia pulmonar implica oclusão do aporte sanguíneo ao coração 

direito, exceptuando o retorno venoso coronário. É feita uma incisão a nível da saída do 

tronco pulmonar, que permite a visualização directa da valva, a sua reparação ou a remoção 

do tecido obstrutivo subvalvular ou supravalvular, no entanto não é eficaz nos casos de 

compromisso infundibular óbvio (Krahwinkel & Sackman, 1998). Esta visualização do 

aparelho valvular é a principal vantagem na realização de uma arteriotomia, no entanto este 

procedimento é de execução difícil, arriscada e obrigatoriamente rápida, não devendo 

exceder quatro minutos de oclusão de fluxo, tempo esse que pode ser ligeiramente 

aumentado pela indução de hipotermia corporal (Kittleson & Kienle, 1998b). 

A aplicação de condutos extracardíacos é uma forma relativamente simples de aliviar 

qualquer obstrução de saída ventricular (Kittleson & Kienle, 1998b), não necessitando de  

circulação extracorporal nem de indução de hipotermia. Neste procedimento, sob oclusão 

venosa apenas parcial, um conduto sintético de polietileno tereftalato é suturado topo-a-lado 

a montante e a jusante da obstrução, permitindo que o fluxo de saída ventricular se efectue 

através dele e contornando a lesão obstrutiva (Krahwinkel & Sackman, 1998). A aplicação 

de condutos extracardíacos é particularmente útil nos casos de estenose pulmonar 

supravalvular, hipertrofia ventricular direita severa e principalmente como única alternativa 

em animais com artéria coronária única tipo R2A (Buchanan, 1990; Ford et al., 1978; 

Krahwinkel & Sackman, 1998; Whiting, Breznock, Pendray & Strack, 1984). O colapso do 

conduto, que constitui uma das complicações mais frequentes, pode ser actualmente 

impedido pela aplicação de condutos com suportes metálicos, estando também disponíveis 

condutos munidos de próteses valvulares. A aplicação desta técnica em Medicina 

Veterinária tem apesar disso sido limitada pelos custos financeiros e pelo risco de lesões 

tromboembólicas (Kittleson & Kienle, 1998b). 

A técnica de Patch Graft foi desenvolvida por Bresnock e Wood em 1976 e posteriormente 

modificada por outros autores (Kittleson & Kienle, 1998b). O procedimento pode ser 

efectuado com (Patch Graft Aberta) ou sem (Patch Graft Fechada) arteriotomia pulmonar e 

utiliza um enxerto de pericárdio ou uma prótese sintética de polietileno tereftalato para 

fechar a zona de ventriculotomia. A protése sintética parece ter a vantagem de permitir o 

crescimento de tecido conjuntivo sobre si (Sales Luis, 1994). A técnica fechada constitui 

uma alternativa à técnica aberta, que requer equipamentos anestésicos e de ressuscitação 

cardiopulmonar sofisticados (Staudte, Gibson, Read & Edwards, 2004). Este procedimento 

cirúrgico está indicado nos animais jovens, fisicamente imaturos, com estenose infundibular, 

naqueles em que a valvuloplastia de balão não foi bem sucedida (Staudte et al., 2004), nos 

casos de hipoplasia anular explícita (Kittleson & Kienle, 1998) e ainda na correcção de 
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ventrículo direito de dupla câmara (Martin et al., 2002). Está obviamente contra-indicada nos 

animais com artéria coronária única tipo R2A (Staudte et al., 2004).  

Na técnica fechada, um fio de arame polifilamentoso é inserido com a ajuda de uma agulha 

romba através da parede ventricular direita, atravessando o infundíbulo, a valva pulmonar e 

saindo a nível do tronco pulmonar (Staudte et al., 2004). Uma modificação desta técnica, 

sugerida por Shores e Weirich, consiste no uso de um catéter para passagem do fio de 

arame (Staudte et al., 2004). O enxerto de pericárdio ou a prótese sintética é parcialmente 

suturado a proteger o fio de arame e de seguida executam-se movimentos de corte com 

este fio, incidindo completamente o tronco pulmonar, o aparelho valvular e zona infundibular 

(Kittleson & Kienle, 1998b). O fio é então removido e a sutura finalizada. Nesta técnica 

fechada a obstrução física é aliviada parcialmente, pois o tecido displásico não é passível de 

ser totalmente removido através desta forma. Assim sendo, apesar de se conseguirem 

diminuições do gradiente de pressão na ordem dos 50%, nos casos com folhetos muito 

espessados ou hipoplasia anular severa pode existir tecido valvular remanescente, 

transecção incompleta da área estenosada ou uma hipertrofia infundibular ainda significativa 

(Staudte et al., 2004). Um estudo de Staudte et al. (2004) avaliou os resultados da técnica 

de Patch Graft fechada num grupo de 9 cães com estenose pulmonar valvular severa, com 

gradientes de pressão entre os 77 e os 223 mmHg. A diminuição pós-operatória do 

gradiente de pressão variou entre 50 e 81%, alcançando-se valores inferiores a 50mmHg 

em metade dos animais sobreviventes e uma melhoria clínica significativa em 89% dos 

animais. No entanto, com base nestes e noutros dados publicados, esta técnica apresenta 

um risco entre 11 e 33% de morte peri-operatória e em 67% das intervenções os animais 

necessitam de receber transfusões sanguíneas devido a hemorragias profusas (Ewey, Pion 

& Hird, 1992). A técnica aberta é efectuada sob oclusão de fluxo venoso e hipotermia 

corporal ou sob circulação extracorporal (Fossum, 2007; Martin et al., 2002). Neste 

procedimento é efectuada uma incisão parcial sob o tracto de saída ventricular, geralmente 

guiada por angiografia, e a prótese sintética parcialmente suturada às margens da incisão, 

deixando uma zona livre a nível do tronco pulmonar. Nesta altura é induzida a oclusão de 

fluxo e efectua-se a arteriotomia, que se prolonga até à incisão ventricular e a aprofunda. A 

valva pulmonar pode deste modo ser visualizada e assim reparada ou removida. A prótese é 

de seguida suturada ao tronco pulmonar, completando o enxerto. Esta técnica apresenta a 

vantagem de possibilitar a excisão do tecido displásico e reduzir o gradiente de pressão até 

valores inferiores a 10%, o que resulta numa melhoria a longo prazo do prognóstico (Staudte 

et al., 2004). A principal preocupação neste procedimento reside na gravidade de possíveis 

erros cirúrgicos. Mesmo quando efectuada por cirurgiões experientes, a taxa de mortalidade 

peri-operatória é de cerca de 15 a 20%, sendo que a complicação mais frequente reside na 

incapacidade de ressuscitar o coração após o alívio da oclusão de fluxo (Fossum, 2007). 

Esta variação da Patch Graft foi também aplicada com sucesso em cães com ventrículo 
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direito de dupla câmara, com apenas uma morte peri-operatória num grupo de 7 animais e 

uma redução média do gradiente de pressão de 71% (Martin et al., 2002). Quer na técnica 

aberta quer na fechada, e à semelhança de outros procedimentos, a hipertrofia ventricular 

tem tendência a diminuir após a intervenção, diminuindo ainda mais a obstrução de fluxo no 

período após a intervenção (Staudte et al., 2004). Contudo, um aumento do gradiente de 

pressão pode ser observado esporadicamente e parece dever-se à formação excessiva de 

tecido fibroso, a um tamanho inadequado do enxerto, a um desenvolvimento anormal das 

câmaras cardíacas em animais imaturos ou a um aumento do trabalho cardíaco por ganho 

de peso marcado (Staudte et al., 2004). É preciso ainda considerar que a técnica de Patch 

Graft implica a abertura do ânulo valvular, originando consequentemente uma insuficiência 

valvular cujas consequências serão mínimas desde que a valva tricúspide esteja 

competente e não exista hipertensão pulmonar (Fossum, 2007). 

 

3. Obstruções Congénitas de Saída Ventricular Esquerda 

 

3.1 Estenose Aórtica 

 

3.1.1 Definição 

A estenose aórtica congénita consiste numa obstrução ao fluxo de saída ventricular 

esquerdo devido a malformações presentes ao nascimento. Anatomicamente, a obstrução é 

classificada em valvular, caracterizando-se pela presença de malformações do próprio 

aparelho valvular da aorta, supravalvular, quando a lesão obstrutiva está localizada 

imediatamente após a valva aórtica, ou subvalvular quando a obstrução se localiza 

imediatamente abaixo da valva ou mais profundamente a nível do tracto de saída ventricular 

esquerdo (Figura 15).  

 

Figura 15. Ilustração representativa de um corte longitudinal do coração mostrando as 

principais estruturas anatómicas relacionadas com as obstruções do tracto de saída 

ventricular esquerdo (adaptada com autorização de Lynch, 2006a). 
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Funcionalmente, a estenose aórtica pode ser classificada em fixa, quando as dimensões do 

orifício de ejecção são definidas pelas características anatómicas da lesão e a gravidade da 

obstrução não se altera com os batimentos cardíacos nem ao longo da sístole, ou em 

dinâmica, quando a dimensão do orifício de ejecção e a gravidade da obstrução se alteram 

com mudanças no ritmo cardíaco, estado inotrópico ou ao longo da sístole (Kittleson & 

Kienle, 1998a). Apenas as estenoses subvalvulares podem ser dinâmicas e, nalguns casos, 

obstruções fixas e dinâmicas ocorrem simultaneamente. 

 

3.1.2 Prevalência 

Tal como referido anteriormente, a estenose aórtica é uma das malformações 

cardiovasculares mais frequentemente reconhecidas em canídeos, apesar das opiniões 

acerca da prevalência exacta variarem. Num estudo de Buchanan (1992), a estenose aórtica 

foi identificada em 22,1% de um conjunto de 1320 cães com doença cardíaca congénita. 

Outros autores identificaram esta anomalia em 35,2% dos casos de malformação 

cardiovascular em cães (Tidholm, 1997). 

Da mesma forma, existe também alguma incerteza acerca da ou das raças mais 

frequentemente afectadas. No entanto, os animais das raças Golden Retriever, Terra Nova, 

Rottweiller e Boxer estão largamente representados (Buchanan, 1992; Tidholm, 1997). Tal 

parece dever-se não só à sua grande popularidade, mas também a algum grau de 

predisposição para estenose aórtica nestas raças. Com base em estudos de razão de 

probabilidades, os animais da raça Terranova apresentam um risco de apresentarem 

estenose aórtica 88,1 vezes superior aos de outras raças, enquanto este risco é 19,3 para o 

Rottweiler, 8,6 para o Boxer e 5,5 para o Golden Retriever (Kienle & Thomas, 1994). Outras 

raças frequentemente afectadas incluem o Pastor Alemão, Samoiedo, Bulldog, Grand 

Danois, Bouvier de Flandres e Pointer Alemão de pêlo curto (Buchanan, 1992; Nelson & 

Couto, 2006).  

De facto, a grande popularidade da raça Boxer e a elevada prevalência de malformações 

cardíacas nesta raça na Europa, sendo a estenose aórtica a mais frequente, tem levado a 

que nalguns países se tenham já desenvolvido sistemas nacionais de rastreio da doença e 

que muitos dos artigos recentemente publicados acerca desta malformação congénita 

tenham como objecto de estudo animais desta raça (Bussadori et al., 2001b; Bussadori et 

al., 2001; French et al., 2000; Heiene, Indrebø, Kvar, Skaalnes & Ulstad, 2000; Linde & 

Koch, 2006). Os resultados recentes de um rastreio em Itália indicam que 8,5% dos animais 

examinados apresenta estenose aórtica, correspondendo a 66,1% dos casos de 

malformações cardíacas da raça (Bussadori et al., 2008). Anteriormente, já um estudo tinha 

diagnosticado estenose aórtica em 15,8% de 500 cães da raça Boxer escolhidos 

aleatoriamente, correspondendo a 88,8% das malformações cardíacas encontradas 

(Bussadori et al, 2001b). Estes valores, apesar de não serem representativos de uma 
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população nacional, pois geralmente apenas os animais com objectivos reprodutivos são 

sujeitos ao programa, são bastante sugestivos da elevada prevalência da doença. 

Entretanto, este tipo de programas poderá começar já a apresentar alguns resultados, visto 

que a estenose aórtica parece estar a ser ultrapassada em prevalência pelos defeitos do 

septo atrial e pela displasia mitral na população de boxers do Reino Unido, onde estes 

programas de controlo da doença foram implementados em 1990 (Chetboul et al., 2006). 

Mesmo não se tendo ainda efectuado estudos acerca da predisposição sexual desta 

malformação e de apenas na raça Boxer ter sido observada uma diferença significativa entre 

a prevalência em machos e em fêmeas (Bussadori et al., 2008), parece ocorrer com uma 

frequência ligeiramente maior em machos (Falk, Jönsson, & Pedersen, 2004).  

 

3.1.3 Lesões associadas 

Apesar da forma mais comum de estenose aórtica ser a isolada, esta malformação pode 

ocorrer associada a outros defeitos congénitos, nomeadamente à estenose pulmonar, a 

defeitos do septo interventricular, à persistência do canal arterial, à displasia da valva mitral 

e a várias anomalias relacionadas com o desenvolvimento dos arcos aórticos (Oyama et al., 

2005). No Homem, cerca de 20% dos casos estão associados a outras malformações 

cardiovasculares como a persistência do canal arterial ou a coartação da aorta, podendo 

ainda ocorrer como parte de doenças sindrómicas (Hyun & Park, 2006). 

Um estudo retrospectivo de Tidholm (1997) revelou que 10,5% dos casos de estenose 

aórtica surgiram associados a outras malformações cardíacas, sendo a estenose pulmonar 

a mais comum. Outros autores referem no entanto que a malformação que mais vezes 

surge associada à estenose aórtica é a displasia mitral (Fernández del Palacio, Bayón, 

Bernal, Céron & Navarro, 1998; MacDonald, 2006; Pikula et al., 2005). Num estudo mais 

recente de Chetboul et al. (2006) em 105 cães, a estenose subaórtica surgiu associada a 

outras malformações cardíacas em 29,5% dos casos. No Boxer, 11,9% dos casos de 

estenose aórtica apresentam concomitantemente estenose pulmonar (Bussadori et al., 

2008). Existe ainda um caso descrito de estenose subaórtica associada a disquinésia ciliar 

primária, displasia tricúspide, fibroelastose endocardial, situs inversus total e hidrocefalia 

(Reichler et al., 2003) e outro de estenose aórtica associada a comunicação portosistémica 

intrahepática e fístula arteriovenosa intrahepática congénita (Koide, Koide, Wada, Nakaniwa 

& Yamane, 2004). Curiosamente, ambos os casos ocorreram em cães da raça Golden 

Retriever. 
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3.1.4 Tipos de Estenose Aórtica 

 

a) Estenose Aórtica Valvular 

Esta forma de obstrução de saída ventricular direita é muito pouco frequente, estando 

geralmente associada a espessamento ou fusão dos folhetos da valva aórtica ou ainda à 

presença de uma valva bicúspide (Bussadori et al., 2000; Oyama et al., 2005).  

Apesar de ser rara na generalidade das raças caninas, a estenose aórtica valvular ocorre 

com alguma frequência no Bull Terrier (Oyama et al., 2005). Existem dois estudos acerca 

deste tipo de estenose no Bull Terrier. O primeiro, de 2003, indica que as lesões histológicas 

encontradas nestes animais incluem degeneração mixomatosa e metaplasia cartilaginosa 

dos folhetos valvulares, o que se assemelha às lesões encontradas em humanos com 

estenose aórtica valvular adquirida por calcificação. Estes dados levaram os autores do 

estudo a considerar que esta estenose aórtica valvular, geralmente severa, no Bull Terrier, 

constitui de facto uma doença adquirida e não congénita (Oyama, Sisson, Behr & Thomas, 

2003). Um outro estudo, de 2005, identificou alguma predisposição para os vários tipos de 

obstruções congénitas ao fluxo de saída ventricular esquerda, incluindo a forma valvular da 

estenose aórtica, em cães Bull Terrier com Doença Renal Poliquística (O'Leary, Mackay, 

Taplin & Atwell, 2005). Se existirá ou não algum factor genético associado a estes animais 

que predisponha ao desenvolvimento de lesões valvulares aórticas não está ainda de todo 

esclarecido. 

Nas outras raças de cães, os dados são ainda mais inconclusivos. Num estudo de French et 

al. (2000), os autores identificaram a forma valvular  em 17% de 35 boxers com estenose 

aórtica, não esclarecendo contudo a etiologia das lesões observadas. Tidholm (1997) 

identificou também a estenose pulmonar valvular em 8% dos cães, no entanto sem referir as 

raças a que pertenciam estes animais. Ao interpretar estes dados é preciso considerar que, 

em animais com obstruções subvalvulares ao fluxo, é frequente observar algum grau de 

espessamento dos folhetos devido a lesões endoteliais provocadas pela turbulência de 

fluxo, o que agrava ainda mais o grau de obstrução (French et al., 2000). Por este motivo, 

muitas vezes é difícil determinar se as lesões observadas se devem a uma anomalia 

congénita da valva ou a lesões secundárias, à semelhança do que ocorre frequentemente 

no Homem (Hyun & Park, 2006; O'Gara & Braunwald, 2007). 

 

b) Estenose Aórtica Supravalvular 

A estenose aórtica supravalvular é extremamente rara em cães e caracteriza-se por um 

estreitamento da aorta ascendente a nível ou imediatamente após os seios aórticos (French 

et al., 2000). Num grupo de 35 boxers com estenose aórtica, apenas um apresentava lesões 

supravalvulares, associadas no entanto a lesões do próprio aparelho valvular. Pensa-se que 

esta forma de estenose se deve a um desenvolvimento exagerado da plica transversa da 
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aorta, um tecido embrionário membranoso, que se localiza imediatamente acima dos seios 

aórticos (Kittleson & Kienle, 1998a).  

 

c) Estenose Aórtica Subvalvular Fixa 

A estenose aórtica subvalvular fixa, ou estenose subaórtica fixa, é claramente a forma mais 

comum de obstrução de saída ventricular esquerda, ocorrendo em cerca de 95% dos casos 

(Kittleson & Kienle, 1998a). É causada por uma crista ou anel fibroso ou fibromuscular 

localizado imediatamente abaixo do aparelho valvular e que envolve total ou parcialmente o 

tracto de saída ventricular (Nelson & Couto, 2006; Oyama et al., 2005). No entanto, estudos 

em colónias de Terra Nova mostram que existe uma ampla gama de tipos e severidade de 

lesões anatómicas (Pyle, Patterson & Chacko, 1976). A estenose subaórtica de grau 1, ou 

ligeira, é caracterizada pela presença de pequenas formações nodulares de endocárdio 

espessado, proeminentes e esbranquiçadas, localizadas no septo interventricular 

imediatamente abaixo da valva aórtica. Lesões semelhantes foram identificadas na 

superfície ventral das cúspides semilunares aórticas de alguns animais (Kittleson & Kienle, 

1998a). A estenose subaórtica de grau 2, ou moderada, consiste numa estreita crista de 

endocárdio espessado e esbranquiçado que envolve parcialmente a saída ventricular 

esquerda abaixo da valva aórtica. Na maior parte dos casos, este tecido origina-se a partir 

da base do folheto anterior da valva mitral e atravessa o tracto de saída ventricular a níveis 

variáveis. Na estenose subaórtica de grau 3, ou severa, uma banda, crista ou anel fibroso 

envolve por completo o tracto de saída ventricular esquerdo imediatamente abaixo da valva 

aórtica (Pyle et al., 1976). Esta lesão faz uma protuberância de 1 a 2 mm acima da 

superfície endocardial e estende-se em redor de todo o tracto de saída ventricular esquerda, 

incluindo a base do folheto anterior da mitral. Histologicamente, a lesão consiste em fibras 

elásticas e fibras reticulares dispostas irregularmente numa matriz de mucopolissacáridos. 

Feixes discretos de colagénio e até mesmo tecido cartilaginoso podem ser encontrados em 

lesões avançadas (Bonagura & Lehmkuhl, 1999). Os animais com este tipo de lesão 

apresentam também um espessamento da superfície ventricular das cúspides da valva 

aórtica (Pyle et al., 1976). 

A origem embrionária de todas as formas de estenose subaórtica fixa permanece por 

esclarecer. O tracto de saída ventricular esquerda é definido por várias estruturas, 

nomeadamente a porção craniolateral da parede livre do ventrículo esquerdo, as porções 

muscular e membranosa do septo interventricular, o folheto anterior da valva mitral e os 

músculos papilares. Deste modo, uma anomalia em qualquer uma destas áreas pode 

produzir uma obstrução subaórtica ao fluxo ventricular esquerdo. A estenose subaórtica fixa 

em cães deve-se provavelmente a uma falha no desenvolvimento da região de transição do 

conus cordis para o truncus cordis, um local predisposto a inflamação durante a 

cardiogénese em humanos (Kittleson & Kienle, 1998a). Por outro lado, tem sido sugerido 
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que o anel fibrocartilagíneo da estenose subaórtica é originado a partir de um tecido 

embrionário persistente que mantém as suas capacidades proliferativas e o seu potencial 

condrogénico durante algum tempo após o nascimento (Pyle et al., 1976). 

O estudo pioneiro de Pyle et al. (1976) em cães Terra Nova permitiu estudar a transmissão 

hereditária desta malformação. Os resultados deste projecto indicaram que a 

hereditariedade da estenose subaórtica não é consistente com nenhuma hipótese genética 

simples, sendo transmitida de um modo poligénico ou como uma característica autossómica 

dominante com influência de genes modificadores que afectam a expressão fenotípica. Este 

estudo evidenciou ainda que os graus de severidade da lesão estão confinados a gamas de 

idade específicas. Muitos dos animais que foram sacrificados antes das 3 semanas de idade 

não apresentavam quaisquer lesões anatomopatológicas. O animal mais novo em que se 

detectaram lesões tinha 24 dias de vida e nos animais entre 3 e 12 semanas de idade 

apenas se detectaram lesões de grau 1, lesão esta que não é encontrada em animais mais 

velhos. Por outro lado, a estenose de grau 3 é encontrada principalmente em cães com 

idade superior a 6 meses. Estes dados sugerem que a estenose subaórtica pode não estar 

presente ao nascimento mas sim desenvolver-se durante as primeiras semanas de vida e 

agravar-se progressivamente pelo menos nos primeiros 6 meses de idade. Por este motivo, 

os autores propuseram que a estenose subaórtica não é verdadeiramente um defeito 

congénito mas desenvolve-se durante o período pós-natal. A reavaliação posterior deste 

estudo revelou que uma anomalia associada a um gene único pode estar subjacente ao 

defeito cardíaco, apesar de cruzamentos subsequentes não terem conseguido comprovar a 

segregação completa do gene (Hyun & Park, 2006). 

À semelhança do que foi proposto por Pyle et al. (1976), outros autores consideram também 

a estenose subaórtica uma lesão adquirida, devido ao seu carácter de agravamento 

progressivo. Em 2000, um conjunto de autores avaliou a progressão desta lesão num grupo 

de 35 boxers e durante um período de 10 a 37 meses (French et al., 2000). Na primeira 

avaliação, apenas 10 animais apresentavam alterações morfológicas óbvias do tracto de 

saída ventricular, contudo as avaliações subsequentes detectaram anomalias bi-

dimensionais em 18 animais e 3 desenvolveram mesmo lesões subvalvulares fixas. Foi 

também evidenciado que alguns dos cães sem anomalias morfológicas e com velocidades 

através do tracto de saída e aorta inferiores a 2m/s na primeira avaliação, apresentaram 

posteriormente um agravamento superior a 20% nesta velocidade, regurgitação aórtica, 

estreitamento fibroso subvalvular ou espessamento valvular. Por outro lado, os animais que 

à avaliação inicial apresentavam já elevadas velocidades e lesões anatómicas óbvias não 

mostraram tendência para agravamento. Estes dados levaram os autores a considerar a 

estenose subaórtica do Boxer uma lesão adquirida precocemente. 

De uma forma geral, parece que considerar a estenose aórtica uma doença cardíaca 

adquirida será demasiado redutor, visto que o facto de existir um agravamento progressivo 
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das lesões anatómicas observadas não exclui a possibilidade de uma anomalia congénita 

que predisponha para o desenvolvimento de lesões explícitas durante os primeiros meses 

de vida. Além disso, recorde-se que tanto os Terra Nova como os Boxer apresentam um 

risco de desenvolvimento da doença, respectivamente, de 88,1 e 19,3 vezes superior ao de 

animais de outras raças, o que sugere fortemente que factores genéticos estejam 

envolvidos. Este aspecto é de particular importância na avaliação cardíaca de animais, 

principalmente das raças predispostas, assim como no prognóstico clínico, e acarreta 

implicações significativas na adopção de programas de controlo da doença (Oyama et al., 

2005).  

 

d) Estenose Aórtica Subvalvular Dinâmica 

Nalguns animais, os achados anatomopatológicos diferem da descrição clássica da 

estenose subaórtica. O septo interventricular encontra-se uniformemente hipertrofiado ou 

apresenta um feixe fibromuscular largo que faz protusão para o tracto de saída ventricular 

esquerdo, particularmente durante a sístole (Oyama et al., 2005). Esta obstrução de fluxo é 

de tipo dinâmico e é identificada frequentemente em animais com estenose subaórtica fixa, 

displasia mitral, cardiomiopatia hipertrófica ou outras condições associadas a hipertrofia do 

septo interventricular, como a tetralogia de Fallot (Oyama et al., 2005). Outras vezes, o 

folheto anterior da valva mitral encontra-se espessado e em aposição a uma placa de 

fibrose do endocárdio a nível do septo, resultante do impacto do folheto contra o septo 

interventricular, como consequência de MSAVM. Este fenómeno consiste numa 

aproximação do folheto anterior da valva mitral ao septo interventricular, através do tracto de 

saída ventricular esquerda, durante a sístole, podendo mesmo existir contacto entre as duas 

estruturas anatómicas. Por vezes são também identificados músculos papilares em posição 

ou orientação anormal, folhetos da mitral alongados ou distorcidos e cordas tendíneas 

espessadas que podem contribuir para a obstrução de fluxo. Deste modo, o MSAVM conduz 

a uma obstrução do fluxo de saída ventricular esquerda e ao desenvolvimento de um 

gradiente de pressão através do tracto de saída, além de algum grau de insuficiência mitral 

(Paige et al., 2007). Esta forma de estenose subaórtica devido a MSAVM pode ser 

encontrada isoladamente ou associada às estenoses fixas (Connolly & Boswood, 2003). Se 

as estenose subaórticas dinâmicas serão resultado de uma doença miocárdica primária, 

como a cardiomiopatia hipertrófica, de uma malformação do aparelho valvular da mitral ou 

do tracto de saída ventricular esquerdo ou se serão uma alteração secundária a obstruções 

fixas ou a anomalias hemodinâmicas, permanece por esclarecer (Connolly & Boswood, 

2003).  
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3.2 Fisiopatologia 

Independentemente da natureza da obstrução, a principal consequência hemodinâmica de 

uma estenose aórtica é um aumento da resistência ao fluxo de saída ventricular esquerdo 

durante a sístole. O mecanismo fisiopatológico de remodelação cardíaca é semelhante ao 

que ocorre nas obstruções de saída ventricular direita, mas expressa-se no ventrículo 

esquerdo. A obstrução à ejecção ventricular origina um aumento na pressão sistólica e 

estimula o desenvolvimento de uma hipertrofia concêntrica, tendencialmente proporcional à 

gravidade da obstrução, que permite manter o volume de ejecção dentro de valores 

aceitáveis. No entanto, devido à resistência aumentada, o pico de ejecção ventricular é 

atrasado, resultando num pulso arterial tardio e geralmente diminuído (pulso parvus e 

tardus) (Oyama et al., 2005). Esta hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo 

desenvolve-se em todas as formas de estenose aórtica, incluindo a dinâmica, com uma 

certa proporcionalidade com o grau de obstrução de fluxo. Se for severa, a hipertrofia 

concêntrica pode diminuir a capacidade de distensão ventricular e assim comprometer o 

volume diastólico final, mas no entanto de forma menos exuberante que aquela que se 

observa habitualmente nos casos de cardiomiopatia hipertrófica (Kittleson & Kienle, 1998a).  

Muitos dos animais com estenose aórtica apresentam uma dilatação atrial esquerda ligeira, 

que surge como resultado de vários factores: se a banda fibrosa que constitui a obstrução 

envolver a valva mitral, pode levar a anomalias estruturais ou funcionais que predispõem 

para a insuficiência; uma disfunção diastólica, quando presente, origina um padrão de 

enchimento anormal que causa um aumento da onda a de contracção do átrio esquerdo e 

refluxo para os capilares pulmonares (Kittleson & Kienle, 1998a), levando a uma sobrecarga 

do átrio à medida que a falência progride (Boon, 2006); por outro lado, o movimento sistólico 

anterior da mitral que se observa nalguns animais origina invariavelmente uma insuficiência 

valvular (Paige et al., 2007). Além disso, a presença de regurgitação aórtica ligeira é 

comum, ocorrendo em cerca de 50 a 75% dos cães com estenose aórtica, possivelmente 

devido ao espessamento dos folhetos valvulares, à diminuição da sua mobilidade e à 

dilatação pós-estenótica da aorta ascendente (Kittleson & Kienle, 1998a; Oyama et al., 

2005). Esta dilatação pós-estenótica pode envolver, além da aorta ascendente, o arco 

aórtico e o tronco braquiocefálico, e deve-se ao facto de, ao passar a zona de obstrução, o 

fluxo de sangue aumentar de velocidade e se tornar turbulento (Oyama et al., 2005).  

A predisposição que existe nestes animais para o desenvolvimento de endocardites 

bacterianas está descrita e deve-se às lesões do endotélio valvular originadas pela 

turbulência de fluxo (Muna, Ferrans, Pierce & Roberts, 1978). Kienle & Thomas (1994) 

encontraram endocardites bacterianas em 6,3% dos cães com estenose aórtica. Estas 

endocardites podem ocorrer em situações de bacteriémia potencial e devem ser, sempre 

que possível, atempadamente previstas e evitadas, pois podem agravar ainda mais as 

lesões valvulares e complicar severamente o quadro clínico. 
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A relação entre as anomalias estruturais e funcionais do ventrículo esquerdo e alterações na 

circulação coronária é bem conhecida desde há algumas décadas (Sabbah & Stein, 1988). 

A determinação do fluxo nas artérias coronárias extramurais demonstra uma diminuição do 

fluxo durante a diástole e um fluxo reverso durante a sístole (Oyama et al., 2005). As 

artérias coronárias intramurais encontram-se frequentemente alteradas, especialmente 

aquelas situadas nas zonas de miocárdio fibrosado. Estas artérias coronárias apresentam 

uma proliferação de tecido conjuntivo e músculo liso na camada íntima e degeneração da 

camada média, que possivelmente constituem uma resposta mediada por marcadores 

bioquímicos ao stress elevado sobre a sua parede (Oyama et al., 2005). Em 2004, Falk et al. 

efectuaram um estudo histopatológico do coração e artérias coronárias em 44 cães com 

estenose subaórtica, assim como em 8 cães controlo, concluindo que os animais com 

estenose apresentam claramente estreitamento intramiocárdico e fibrose das artérias 

coronárias. Estas alterações arteriais são mais marcadas nos animais em que a hipertrofia 

cardíaca é mais exuberante e, curiosamente, em machos. Recentemente, foi descrito um 

caso inédito de estenose aórtica fixa por estreitamento fibroso subvalvular, associada à 

presença de um aneurisma da artéria coronária esquerda. Se este aneurisma estaria ou não 

relacionado com a estenose não foi possível de averiguar, no entanto poderia constituir um 

factor de agravamento das condições hemodinâmicas de perfusão miorcárdica (Hernandez, 

Bélanger, Benoit-Biancamano, Girard & Pibarot, 2008). 

Em relação às obstruções dinâmicas, os mecanismos responsáveis são ainda mais 

complexos. Ao contrário do que acontece em animais com obstrução fixa, a área estimada 

do tracto de saída altera-se drasticamente com variações na pressão ou no fluxo, como as 

que ocorrem em situações de stress, exercício ou administração de agentes vasoactivos ou 

inotrópicos positivos, o que pode conduzir a alterações exuberantes no grau de obstrução 

ao longo do tempo (Paige et al., 2007). Além disso, especialmente nos casos de hipertrofia 

difusa do tracto de saída ventricular esquerda e à semelhança do que ocorre em relação à 

estenose infundibular, é pouco claro se as lesões observadas serão anomalias primárias ou 

secundárias a outros factores, nomeadamente hemodinâmicos. Uma cardiomiopatia 

hipertrófica primária, com hipertrofia concêntrica severa generalizada do miocárdio, é muito 

rara em cães, ao contrário do que acontece em gatos. Possivelmente, os cães com 

obstruções dinâmicas de saída ventricular poderão representar formas atípicas de 

cardiomiopatia hipertrófica com ausência da hipertrofia desproporcionada que ocorre em 

humanos e felídeos (Connolly & Boswood, 2003).  

Uma extensa controvérsia existe quanto às estruturas anatómicas envolvidas, ao 

mecanismo fisiopatológico e ao significado clínico do MSAVM (Kittleson & Kienle, 1998a). 

Os mecanismos inicialmente propostos baseavam-se na hipertrofia do septo interventricular 

como a principal causa de estreitamento do tracto de saída, sugerindo que a associação 

deste estreitamento à ejecção ventricular rápida criaria uma pressão negativa acima da 
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mitral (efeito de Venturi) e consequentemente na sua aproximação ao septo (Kittleson & 

Kienle, 1998a). O efeito de Venturi desenvolve-se quando o fluxo de sangue acelera 

rapidamente ao passar por um tracto de saída estreitado pela hipertrofia septal, existindo 

conversão de energia de pressão em energia cinética e consequentemente uma queda 

súbita de pressão a nível do tracto de saída (Paige et al., 2007). Esta queda de pressão 

provocaria o desenvolvimento de uma força perpendicular ao fluxo, que desloca a mitral em 

direcção ao septo. No entanto, o efeito de Venturi não explica muitas das características do 

MSAVM, nomeadamente o facto do MSAVM se desenvolver durante a fase inicial da sístole, 

antes da abertura da valva aórtica, numa altura em que as forças de Venturi são ainda 

insignificantes, e de animais sem hipertrofia septal também apresentarem MSAVM (Kittleson 

& Kienle, 1998a). Mais recentemente, foi sugerido que anomalias estruturais ou uma 

orientação anormal dos músculos papilares, associados ou não a anomalias valvulares da 

mitral, originam lassitude das cordas tendíneas e alteram as forças que actuam sobre o 

aparelho da mitral, predispondo ao desenvolvimento de MSAVM (Paige et al., 2007). Esta 

hipótese poderá explicar o desenvolvimento de MSAVM em doenças que não envolvam 

hipertrofia septal, como as malformações congénitas da valva mitral (Kittleson & Kienle, 

1998). Em 2003, um estudo de Connolly & Boswood verificou que em cães com obstrução 

fixa ou dinâmica do tracto de saída ventricular esquerda e MSAVM, este movimento 

desapareceu por completo ao fim de três meses de medicação com um β-bloqueador, 

sugerindo que esta hipertrofia poderá ser um resultado da alteração hemodinâmica e não a 

sua causa (Connolly & Boswood, 2003). 

Alguns autores demonstraram ainda que o MSAVM pode ser induzido em animais normais 

pela manipulação da frequência cardíaca e da contractilidade, nomeadamente através da 

administração de dobutamina, pelo seu efeito inotrópico positivo, de acepromazina, pelo seu 

efeito vasodilatador, ou de furosemida, pelo seu efeito de contracção volémica (Paige et al., 

2007). Estes fármacos parecem alterar a geometria ventricular e providenciar um suporte 

estrutural e funcional para o desenvolvimento de MSAVM. É preciso ainda considerar que o 

MSAVM pode estar presente em situações que originem hipertensão sistólica ventricular 

direita, como sejam a estenose pulmonar ou o ventrículo direito de dupla câmara (Paige et 

al., 2007). Nestes casos, a presença de MSAVM é explicada pelas alterações na geometria 

e função ventricular esquerdas, associadas à diminuição do retorno venoso pulmonar e à 

alteração da configuração do septo interventricular. De facto, existem vários casos 

reportados de MSAVM em cães com estenose pulmonar, tetralogia de Fallot, hipertensão 

pulmonar, malformações conotruncais múltiplas e ventrículo direito de dupla câmara 

(MacLean et al., 2002). 

Resumidamente, a indução e manutenção do MSAVM parece ser um mecanismo 

multifactorial influenciado pela anatomia do aparelho da valva mitral, pela morfologia do 

tracto de saída ventricular esquerdo, pela capacidade contráctil do ventrículo, pela 
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frequência cardíaca e possivelmente por outros factores ainda não identificados (Paige et 

al., 2007). No entanto, o resultado global do MSAVM é o desenvolvimento de uma obstrução 

dinâmica ao fluxo de saída ventricular esquerdo que pode agravar a obstrução causada por 

uma estenose fixa. Assim como nos casos de hipertrofia muscular septal, o MSAVM provoca 

uma obstrução ao fluxo que se agrava ao longo da sístole devido ao estreitamento 

progressivo do tracto de saída, originando um aumento na aceleração do fluxo. Desta forma, 

ao contrário dos animais com obstrução fixa, que apresentam um pulso arterial periférico 

tardio e fraco, os animais com estenose dinâmica têm geralmente um pulso arterial com um 

pico mais precoce (Kittleson & Kienle, 1998a). 

Apesar dos sinais mais comuns de estenose aórtica incluírem síncopes relacionadas com 

excitação ou exercício e morte súbita, os mecanismos responsáveis por estes sinais 

mantêm-se especulativos (Kittleson & Kienle, 1998a). Uma das explicações propostas 

baseia-se na existência de dilatação arterial e venosa reflexa aguda com hipotensão e 

bradicardia, possivelmente mediadas pela estimulação de baro-receptores ventriculares 

devido ao aumento súbito na pressão sistólica mediado pelo sistema nervoso autónomo em 

situações de stress (Meurs, Lehmkuhl & Bonagura, 2005; Oyama et al., 2005). Em pacientes 

humanos, durante eventos sincopais não se identificam geralmente ectopias ventriculares, 

apesar de estarem presentes alterações morfológicas do complexo QRS e segmento ST. Os 

indivíduos afectados apresentam tipicamente síncopes reflexas, com uma queda súbita na 

pressão arterial sistémica, mucosas pálidas, ausência de pulso e de batimentos cardíacos e 

perda de consciência, que são características de aumentos da contractilidade miocárdica 

mediados pelo sistema nervoso autónomo, associados a um aumento súbito da pressão 

intraventricular e estimulação de baro-receptores (MacDonald, 2006). Por outro lado, alguns 

investigadores consideram que as arritmias ventriculares têm um papel importante no 

evento sincopal (Kittleson & Kienle, 1998a). Contudo, é também possível que a síncope seja 

o evento primário, sendo as arritmias severas secundárias às alterações hemodinâmicas 

impostas pelo colapso (Kittleson & Kienle, 1998a). As arritmias ventriculares são 

provavelmente as principais responsáveis pela morte súbita que ocorre nalguns animais 

(Sisson & Kittleson, 1999). Se estas estão ou não associadas com as lesões isquémicas do 

miocárdio ou são induzidas pelos episódios de síncope permanece indeterminado (Kittleson 

& Kienle, 1998a).  

Note-se ainda que os cães com estenose sub-aórtica severa podem apresentar-se em 

insuficiência cardíaca congestiva esquerda (Oyama et al., 2005). No entanto, a incidência 

geral é muito baixa, pois o carácter evolutivo da doença permite que o volume diastólico final 

se mantenha dentro de valores aceitáveis e seja insuficiente para originar sinais congestivos 

a nível pulmonar até graus avançados de doença (Kittleson & Kienle, 1998a). Quando uma 

insuficiência cardíaca congestiva esquerda se desenvolve efectivamente, tal parece dever-
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se a factores complicantes como regurgitação mitral moderada a severa, insuficiência 

aórtica, falência miocárdica ou fibrilhação atrial. 

 

3.3 Diagnóstico 

 

3.3.1 História e Exame Físico 

À semelhança do que ocorre nas obstruções de saída ventricular direita, a maior parte dos 

animais com estenoses ligeiras são assintomáticos ou apresentam sinais clínicos muito 

subtis e facilmente menosprezáveis (Oyama et al., 2005). Muitas vezes, o único sinal de 

doença cardíaca é a presença de um sopro, que no entanto, em animais muito jovens, pode 

ser facilmente interpretado como inocente (Kittleson & Kienle, 1998a). O sopro de uma 

estenose aórtica é caracterizado por ser holossistólico, de ejecção e melhor audível na 

região da base esquerda do coração (MacDonald, 2006). A intensidade do sopro está 

grosseiramente relacionada com a gravidade da estenose, com cães ligeiramente afectados 

apresentando sopros de grau I a III/VI e cães mais severamente afectados apresentando 

sopros de grau IV a V/VI (Kittleson & Kienle, 1998a). Uma característica do sopro, que, 

quando presente, é característica de estenose aórtica, é a irradiação em direcção ao ápice 

esquerdo e tórax cranial direito. Esta irradiação do sopro pode também ser detectada sobre 

as artérias carótidas, sendo ouvida à auscultação da região cervical ventral (Kittleson & 

Kienle, 1998a; Oyama et al., 2005). Em muitos cães, o sopro é igualmente audível na região 

da base esquerda e no tórax cranial direito, e nalguns casos pode mesmo estar presente 

apenas no tórax cranial direito, possivelmente devido a irradiação para a aorta ascendente 

(Kittleson & Kienle, 1998a; Oyama et al., 2005). Devido ao carácter progressivo da estenose 

aórtica, este sopro pode aumentar de intensidade principalmente durante os primeiros 6 

meses de vida do animal (Kittleson & Kienle, 1998a; Oyama et al., 2005). Em cães com uma 

componente dinâmica de estenose, as características do sopro são sensivelmente as 

mesmas que nas lesões fixas, contudo podem ser de intensidade variável ao longo do 

tempo. Ocasionalmente, um sopro diastólico devido a insuficiência aórtica pode ser também 

ouvido na região da base esquerda (Kittleson & Kienle, 1998a; Oyama et al., 2005). Uma 

parte considerável dos animais com estenose aórtica apresenta, como já foi visto, 

regurgitação mitral, no entanto a diferenciação do sopro causado por esta insuficiência e o 

sopro da estenose aórtica é muito difícil de efectuar devido à sua ocorrência simultânea e à 

sobreposição das suas áreas de intensidade máxima. Em animais com estenose moderada 

a severa pode ainda ser detectado um choque pré-cordial esquerdo proeminente devido à 

hipertrofia do ventrículo esquerdo (Oyama et al., 2005). Desta forma, a auscultação de 

sopros suaves em animais jovens, principalmente da raça Boxer, é particularmente difícil de 

avaliar, especialmente quando se pretende descartar a presença da doença em programas 

de selecção de reprodutores, o que tem levado ao desenvolvimento de técnicas especiais 
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de espectrografia sonora para diferenciar correctamente sopros fisiológicos de sopros 

patológicos nestas raças (Höglund, Ahlstrom, Häggström, Hult & Kvart, 2007a). 

Em relação ao pulso arterial periférico, este pode ser hipocinético e ter uma elevação tardia 

(pulso parvus e tardus) em cães com obstruções severas, apesar da pressão arterial média 

se manter geralmente normal (Oyama et al., 2005).  

Enquanto a estenose aórtica ligeira é geralmente bem tolerada, visto que animais com 

hipertrofia ventricular moderada e gradientes de pressão inferiores a 50mmHg têm uma 

qualidade e esperança média de vida praticamente normais, pelo contrário a estenose 

severa causa uma morbilidade e mortalidade significativas, relacionadas com o 

desenvolvimento de síncopes, arritmias ventriculares, disfunção ventricular esquerda, 

insuficiência cardíaca congestiva e predisposição para endocardites bacterianas (Bonagura, 

2001). Um estudo retrospectivo de 96 cães com estenose aórtica revelou que o tempo 

médio de sobrevivência para animais com estenose ligeira a moderada variou entre 30 e 51 

meses, enquanto animais com obstruções severas tiveram uma sobrevivência média de 

apenas 18,9 meses (Kienle & Thomas, 1994). Destes animais, 33,3% apresentavam 

intolerância marcada ao exercício e síncopes e 21,9% faleceram subitamente durante os 

primeiros 3 anos de vida, especialmente aqueles que apresentavam obstruções mais 

severas. Muitas vezes a morte súbita é infelizmente o primeiro sinal de doença cardíaca e é 

comum acontecer sem sinais premonitórios em cães entre 1 e 3 anos de idade, ocorrendo 

durante ou num curto período após situações de exercício vigoroso e repentino (Oyama et 

al., 2005). Contudo, a morte súbita de um animal, mesmo pertencente a uma raça 

predisposta ou ocorrendo também noutros animais da mesma ninhada ou da mesma 

linhagem, não deve ser nunca interpretada como um sinal inequívoco de estenose aórtica, 

visto que muitas outras doenças podem originar um desfecho semelhante. Curiosamente, 

quer os animais da raça Boxer quer da Pastor Alemão, ambas com predisposição para 

estenose aórtica, apresentam outras anomalias hereditárias que originam morte súbita, 

respectivamente a Disgenia Arritmogénica Ventricular Direita e a Síndrome de Morte Súbita 

do Pastor Alemão (Hyun & Filippich, 2006). 

 

3.3.2 Electrocardiografia 

O electrocardiograma de animais com estenose aórtica geralmente encontra-se dentro de 

parâmetros normais, no entanto, em casos de estenose severa, podem existir evidências de 

hipertrofia ventricular esquerda que se manifesta por um aumento da amplitude das ondas R 

nas derivações II, III e aVF (Oyama et al., 2005). O eixo eléctrico médio do coração 

encontra-se geralmente dentro de valores normais, podendo contudo estar presente um 

desvio à esquerda (Kittleson & Kienle, 1998a). Podem também existir alterações do 

segmento ST e das ondas T, indicando isquémia do miocárdio (Kittleson & Kienle, 1998; 

Oyama et al., 2005). Muito em parte devido ao facto de muitas vezes serem induzidas por 
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situações de exercício ou stress, estas alterações do segmento ST são mais evidentes em 

traçados contínuos obtidos por monitorização Holter (Lehmkuhl & Bonagura, 1993; Oyama 

et al., 2005). A severidade das arritmias detectadas por este método muitas vezes 

corresponde à severidade da doença e à probabilidade da ocorrência de morte súbita 

(Kittleson & Kienle, 1998; Oyama et al., 2005). Num grupo de 14 animais com estenose 

aórtica monitorizados por Holter durante um período de 24 horas, 10 apresentaram 

complexos ventriculares prematuros, que eram de carácter multiforme em 7, ocorrendo em 

pares, trios ou mesmo na forma sustentada de taquicardia ventricular (Lehmkuhl & 

Bonagura, 1993). Apesar de neste estudo ter sido demonstrada uma tendência para o 

aumento da frequência de arritmias ventriculares em cães com gradientes de pressão 

elevados, uma sobreposição considerável ocorreu entre grupos. Estes complexos 

ventriculares prematuros ocorreram principalmente em situações de exercício, tendo sido 

identificados em repouso em apenas 3 animais. É ainda relevante notar que, quando a 

monitorização Holter foi repetida um mês após a prescrição de atenolol a 4 dos cães, a 

frequência de complexos ventriculares prematuros tinha diminuído em 75%.  

 

3.3.3 Radiologia torácica 

As principais alterações radiográficas encontradas em animais com estenose aórtica 

consistem em cardiomegália por hipertrofia ventricular esquerda e num alargamento do arco 

aórtico como resultado de dilatação pós-estenótica. Esta dilatação é visível como um 

alargamento do mediastino pré-cardíaco. Outra alteração que pode estar presente é a 

dilatação atrial esquerda se existir disfunção mitral concomitante (Thrall, 2007). Estes sinais 

são mais facilmente identificados em animais com estenose severa (Kittleson & Kienle, 

1998a). No entanto, segundo alguns autores a maioria dos animais afectados por estenose 

aórtica não apresenta alterações radiográficas. Um estudo verificou que em 25 cães com 

estenose aórtica, dois observadores independentes apenas identificaram os sinais 

radiográficos associados à anomalia em 2 dos casos (Lamb et al., 2001).  

 

3.3.4 Ecocardiografia  

 

a) Ecocardiografia Bidimensional (Modo B) 

Quando se avalia ecocardiograficamente um animal suspeito de estenose aórtica, é 

fundamental que se obtenham os cortes paraesternais direitos transverso e longitudinal, 

assim como os cortes apicais esquerdos de 4 e 5 câmaras. Imagens adicionais podem ser 

obtidas para optimizar lesões específicas e para descartar a presença de outras 

malformações que possam estar presentes (Bussadori et al, 2000).  

A hipertrofia ventricular esquerda é facilmente identificada em modo bidimensional, mesmo 

que de forma subjectiva, na maior parte dos casos de estenose moderada ou severa 
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(Kittleson & Kienle, 1998a). O ventrículo esquerdo hipertrofiado pode apresentar pequenas 

áreas de hiperecogenicidade subendocardial, correspondentes a zonas de necrose 

isquémica, fibrose ou calcificação (Oyama et al., 2005). Esta fibrose miocárdica é mais 

frequente a nível da base do septo interventricular e nos músculos papilares e, se extensa, 

pode afectar gravemente a função miocárdica (Boon, 2006). 

Em casos ligeiros, a lesão obstrutiva pode ser difícil de distinguir e consistir apenas em 

pequenas irregularidades no tracto de saída ventricular (Kittleson & Kienle, 1998a). A lesão 

fibrosa, quando presente, pode ser identificada no corte paraesternal direito longitudinal, 

estando muitas vezes localizada logo abaixo da valva aórtica mas podendo também estar 

situada a um nível mais profundo no tracto de saída ventricular (Boon, 2006). Em corte 

transversal, esta lesão pode ser visível como um anel circular ou oval no tracto de saída 

ventricular, originando um estreitamento abrupto cujo diâmetro do lúmen é inferior ao do 

ânulo aórtico (Bussadori et al., 2000). A obstrução pode também aparecer, nos cortes 

paraesternal direito ou cranial esquerdo longitudinais, como uma discreta crista 

membranosa ou fibromuscular proximal à valva aórtica, entre o septo interventricular e a 

base do folheto anterior da mitral (Kittleson & Kienle, 1998a). Raramente, a lesão pode 

ocorrer não sob a forma de um estreitamento ou anel fibroso mas sim como uma obstrução 

longa em forma de túnel. Este túnel, de largura muito inferior à da aorta, é delimitado 

anteriormente pelo septo interventricular e posteriormente pela valva mitral, que se encontra 

rígida e por vezes displásica (Boon, 2006). Neste tipo de obstrução pode também estar 

presente uma banda fibrosa mas a sua observação é muito difícil. Estas obstruções em 

forma de túnel são bem evidenciadas por acesso paraesternal direito transversal (Bussadori 

et al., 2000). 

A partir dos cortes paraesternais direitos transversais ou longitudinais a nível da valva 

aórtica, pode detectar-se fusão total ou parcial das cúspides (Boon, 2006). O corte 

paraesternal direito longitudinal permite reconhecer os seios aórticos e por vezes também o 

óstio da artéria coronária esquerda (Bussadori et al., 2000). Este corte é também útil para 

avaliar o movimento da valva, nomeadamente permitindo identificar uma abertura em forma 

de cúpula nos casos de fusão dos folhetos. O corte transversal é especialmente útil para 

reconhecer uma abertura assimétrica das cúspides (Boon, 2006), a presença de linhas 

excêntricas de encerramento valvular ou outras anomalias estruturais raras como a valva 

bicúspide (Bussadori et al., 2000). O ânulo aórtico pode também apresentar alterações, 

nomeadamente a presença de hipoplasia anular, que pode ou não ser acompanhada de 

uma obstrução dinâmica ou de uma lesão membranosa subvalvular (Boon, 2006). 

Principalmente em cães da raça Boxer, é também possível observar folhetos rígidos e 

imóveis associados a qualquer das formas de estenose aórtica (Bussadori et al., 2000). A 

valva aórtica aparece também muitas vezes secundariamente espessada devido ao trauma 

contínuo provocado pelo jacto estenótico (Kittleson & Kienle, 1998a).  
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Em muitos casos é reconhecida uma dilatação pós-estenótica da aorta ascendente, que 

pode ser observada em corte longitudinal direito mas é geralmente melhor detectada em 

corte cranial esquerdo longitudinal. Esta dilatação é identificada pela divergência das 

paredes da aorta distalmente ao aparelho valvular. Muitas vezes os seios aórticos estão 

também dilatados, assim como uma ou ambas as aberturas das artérias coronárias. No 

entanto, a dilatação pós-estenótica da aorta ascendente pode ser subtil em animais com 

idade inferior a 6 meses ou em casos de estenose ligeira (Boon, 2006).  

É também frequente observar-se um espessamento ligeiro dos folhetos da valva mitral, mas 

esta geralmente encontra-se competente ou apenas ligeiramente insuficiente, excepto nos 

casos de displasia mitral concomitante ou de MSAVM (Connolly & Boswood, 2003). O átrio 

esquerdo encontra-se normal ou apenas ligeiramente dilatado na maior parte dos cães com 

estenose aórtica e valva mitral funcional (Kittleson & Kienle, 1998a). 

 

b) Ecocardiografia Tempo-Movimento (Modo M) 

A principal vantagem da ecocardiografia em modo M em animais com estenose aórtica 

consiste na avaliação rigorosa do grau de hipertrofia ventricular esquerda através da 

medição da espessura da parede ventricular livre e do septo interventricular durante a 

diástole. O grau de hipertrofia apresenta uma boa relação com a gravidade da obstrução, 

contudo existem algumas excepções, nomeadamente a identificação de hipertrofias ligeiras 

em animais cujo estudo Doppler indica gradientes de pressão elevados e obstruções 

moderadas ou severas (Moïse & Fox, 1999). Alguns autores defendem que a variabilidade 

na duração, frequência e severidade das obstruções dinâmicas ao longo do dia 

desempenha uma função importante no grau de hipertrofia, à semelhança do que ocorre em 

humanos com hipertensão sistémica. De igual forma, alguns animais têm sinais mínimos de 

obstrução em repouso mas demonstram aumentos dramáticos no gradiente de pressão 

quando excitados (Boon, 2006). 

Nos casos de estreitamento em túnel da região subvalvular, esta pode ser identificada em 

modo M na transição do corte paraesternal direito transverso a nível do ventrículo esquerdo 

para o nível da valva aórtica, contudo o modo B é preferível para a avaliação deste 

parâmetro (Kittleson & Kienle, 1998a). O modo M permite ainda identificar anomalias do 

movimento da valva aórtica como a abertura assimétrica das cúspides (Bussadori et al., 

2000). No entanto esta abertura assimétrica pode ser difícil de identificar devido ao facto do 

fluxo reduzido através da valva causar uma abertura incompleta da mesma (Boon, 2006). 

Por outro lado, o encerramento sistólico precoce da valva aórtica é comum em quase 

metade dos animais com estenose aórtica fixa ou dinâmica, visto que o fluxo é interrompido 

pela obstrução (Moïse & Fox, 1999). 

A função ventricular sistólica está geralmente preservada, com fracções de encurtamento 

elevadas e velocidades de encurtamento circunferencial aumentadas (Boon, 2006). O tempo 
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de ejecção é tipicamente normal. No entanto, quando a estenose é severa ou a doença tem 

carácter crónico, a falência miocárdica pode também afectar a capacidade de hipertrofia do 

músculo cardíaco. Por este motivo, um padrão excêntrico de aumento ventricular pode ser 

visto nestes animais (Bonagura & Lehmkuhl, 1999; Moïse & Fox, 1999). A presença de 

insuficiências valvulares irá também originar uma sobrecarga de volume sobre o ventrículo 

esquerdo concentricamente hipertrofiado (Boon, 2006). Quando a avaliação quantitativa do 

ventrículo esquerdo num animal jovem revela um volume normal da câmara ventricular 

esquerda, apesar da hipertrofia da parede livre e do septo interventricular e da evidência 

explícita de estenose aórtica, deve-se suspeitar da presença de insuficiências valvulares 

significativas ou de uma comunicação intra-cardíaca.  

O modo M permite ainda determinar o grau e a duração do MSAVM, que estão geralmente 

associados à gravidade da obstrução. Desta forma, uma aposição prolongada ao septo está 

associada a obstruções mais severas (Boon, 2006). 

 

c) Ultra-sonografia por Doppler Espectral e Cor 

A ultra-sonografia por Doppler Cor permite identificar com facilidade o fluxo sanguíneo 

turbulento e de elevada velocidade através do tracto de saída ventricular e aorta 

ascendente, permitindo ainda ajudar na determinação da localização e da extensão da lesão 

obstrutiva e a identificar rapidamente outros factores concomitantes como insuficiências 

valvulares e comunicações intracardíacas (Boon, 2006). Na maior parte dos casos, o corte 

paraesternal direito longitudinal permite facilmente identificar qualquer turbulência sistólica 

originada a nível subvalvular (Bussadori et al., 2000). Contudo, o diagnóstico de estenose 

aórtica não pode ser baseado exclusivamente nesta constatação, visto que, devido à grande 

sensibilidade dos equipamentos disponíveis hoje em dia, alguns animais normais 

apresentam frequentemente sinais de turbulência de fluxo no tracto de saída ventricular 

(Bonagura, 2001). O Doppler Cor pode também ser utilizado para a ajudar a alinhar o 

Doppler Espectral (Boon, 2006). 

Apesar da ultra-sonografia por Doppler Espectral ser inegavelmente útil na avaliação 

cardíaca de animais com obstrução congénita de saída ventricular esquerda, é preciso ter 

presente algumas considerações. A primeira dificuldade reside na escolha do acesso 

ecocardiográfico. As características do fluxo podem ser avaliadas por vários acessos, 

nomeadamente paraesternal direito longitudinal, subcostal e apical esquerdo. Um estudo 

recente de Riesen, Doherr & Lombard (2007) comparou as velocidades de fluxo aórtico 

obtidas por estes acessos, concluindo que valores significativamente maiores são obtidos 

quando se usa o acesso subcostal, provavelmente por providenciar um alinhamento do feixe 

mais paralelo ao fluxo. Se o desvio for superior a 15 a 20º, a gravidade da estenose será 

significativamente subvalorizada (Boon, 2006). É ainda importante realçar que o local da 

obstrução nem sempre está alinhado com a aorta, e por esse motivo o feixe Doppler não 
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deverá ser alinhado usando como referência apenas a parede do vaso, mas sim dirigido aos 

folhetos da mitral, principalmente nos casos de estenose subvalvular (Boon, 2006). 

Anteriormente, outros autores tinham já determinado que o acesso apical esquerdo 

subestima em 26% as velocidades máximas quando comparadas com os valores obtidos 

por acesso subcostal (Abbot & Maclean, 2003). No entanto, o acesso paraesternal direito, 

apesar de também detectar velocidades menores que o subcostal, é de mais fácil execução 

na prática clínica, principalmente por evitar a forte pressão sobre o tórax que o acesso 

subcostal implica e que é bastante desconfortável para os animais (Boon, 2006). Em 

animais com gradientes de pressões superiores a 90mmHg, o acesso paresternal parece 

ser suficiente para avaliar a gravidade da obstrução (Moïse & Fox, 1999). Contudo, nos 

casos de estenose ligeira ou quando se pretende despistar esta malformação, o correcto 

posicionamento da sonda é fundamental, pois as velocidades de fluxo podem estar 

aumentadas no acesso subcostal mas ainda assim normais no acesso apical esquerdo 

(Boon, 2006). De acordo com um estudo recente, o sinal obtido pode ainda ser 

significativamente aumentado pelo uso de contraste ecocardiográfico, o que se pode revelar 

bastante útil em animais em que este acesso é difícil de efectuar, como sejam os da raça 

Boxer (Höglund, Bussadori, Häggström, Pradelli & Kvart, 2007b). 

Nos últimos anos, a ecocardiografia transesofágica tem sofrido um desenvolvimento 

considerável, permitindo a obtenção de imagens de qualidade superior relativas à anatomia 

do coração e às características do fluxo, principalmente a nível das valvas e dos grandes 

vasos. Um estudo de 2006 indica, contudo, que este acesso não fornece vantagens 

significativas em relação ao acesso transtorácico na avaliação do tracto de saída ventricular 

esquerdo, valva aórtica e aorta ascendente. De facto, e por implicar a anestesia do animal, a 

ecocardiografia transesofágica está indicada apenas nos animais cujas imagens 

transtorácicas sejam de má qualidade ou inconclusivas (Quintavalla, Pradelli, Domenech & 

Bussadori, 2006).  

Em relação ao perfil de fluxo, este está obviamente alterado em animais com estenose 

aórtica (Boon, 2006). A velocidade máxima é atingida a meio da sístole, ao invés do terço 

inicial da sístole, como se observa em animais normais, e o perfil torna-se mais simétrico à 

medida que o gradiente de pressão aumenta. Quando a estenose é do tipo dinâmico, pode 

ser possível observar um perfil côncavo em forma de adaga, imediatamente abaixo do ponto 

de aposição do folheto da mitral ao septo, com turbulência e aumento de velocidade 

marcados após o ponto de contacto. Este perfil em forma de adaga é um reflexo da 

aceleração progressiva do fluxo e da redução do mesmo à medida que o septo se contrai e 

deve-se ao estreitamento progressivo do tracto de saída durante a sístole (Boon, 2006; 

Kittleson & Kienle 1998a).  

Existe alguma controvérsia na determinação do limite superior de velocidade através do 

tracto de saída ventricular em cães normais, principalmente se se tiverem em consideração 
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aspectos relacionados com a raça do animal e o acesso ecocardiográfico (Oyama et al., 

2005). Vários autores procuraram determinar os valores normais de velocidade através do 

tracto de saída ventricular esquerdo e aorta em cães, obtendo limites variáveis entre 

1,37m/s e 2,65m/s (Bussadori et al., 2000). A maior parte dos cardiologistas veterinários 

concorda em considerar velocidades superiores a 2m/s indicadoras de obstrução, no 

entanto a maior parte dos animais normais apresenta velocidades inferiores a 1,5m/s, 

deixando um intervalo de velocidades entre os 1,5 e os 2m/s que não podem ser usados per 

se no diagnóstico (Kittleson & Kienle, 1998a). Outros autores referem ainda que velocidades 

até 2,5m/s podem ser detectadas em cães atléticos, absolutamente normais ou de raças 

que apresentam um tracto de saída ventricular de dimensões ligeiramente inferiores, como 

sejam o Boxer, Bull Terrier e Golden Retriever (Oyama et al., 2005). Além disso, Quintavalla 

et al. (2006) determinaram valores superiores a 2m/s em boxers sem qualquer evidência de 

obstrução de fluxo, sendo no entanto o valor de referência de 2m/s usado frequentemente 

nos animais desta raça (Linde & Koch, 2006). O grande problema que esta falta de 

consenso levanta é que, quando valores relativamente baixos são seleccionados como 

limite, a avaliação por Doppler é mais sensível na detecção de estenoses ligeiras, correndo 

no entanto o risco de se diagnosticar uma estenose aórtica em animais com sopros 

fisiológicos (Bonagura, 2001). Por outro lado, quando velocidades ligeiramente superiores 

são escolhidas como padrão, o diagnóstico será mais específico mas menos sensível, 

permitindo que animais com lesões ligeiras passem despercebidos (Bonagura, 2001). Esta 

questão é particularmente relevante quando o despiste da lesão está envolvido num 

programa de selecção de reprodutores, podendo, por um lado, levar a uma diminuição 

exagerada da diversidade genética da linhagem ou, por outro lado, permitir a continuidade 

do defeito na população (Connolly & Boswood, 2003). Hoje em dia, parece que o sistema de 

classificação proposto por Bussadori et al. (2000) parece começar a ser o mais utilizado, 

apesar de outras classificações serem arbitrariamente utilizadas (Figura 16) (Bussadori et 

al., 2000; Kittleson & Kienle, 1998a; Linde & Koch, 2006; O'Leary et al., 2005; Oyama et al., 

2005). O Doppler Pulsátil pode ser usado para identificar o local exacto da obstrução mas é 

de valor limitado na determinação das características do fluxo de elevada velocidade, devido 

ao fenómeno de aliasing (Boon, 2006).  

Note-se ainda que, quando uma insuficiência mitral está presente, o gradiente de pressão 

relativo ao jacto regurgitante poder ser usado para confirmar o gradiente de pressão através 

da obstrução. Por exemplo, um gradiente através da estenose de 100mmHg indica que a 

pressão ventricular esquerda é no mínimo de 200mmHg e portanto, assumindo que a 

pressão atrial é inferior a 10mmHg, a velocidade do fluxo de regurgitação mitral deve 

reflectir esta pressão4, medindo aproximadamente 7m/s (Boon, 2006). É preciso ter especial 

cuidado para evitar a interferência deste fluxo regurgitante mitral quando se avaliam as 

                                                
4 Valor obtido por aplicação directa da equação de Bernoulli modificada ∆P=4xV

2
 (4x72=196). 
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características do fluxo através da estenose. O Doppler Cor ajuda a localizar o fluxo 

turbulento mas os movimentos do animal, os movimentos respiratórios e o próprio 

movimento cardíaco podem dificultar o alinhamento do Doppler Espectral. Quer o fluxo de 

saída quer o fluxo de regurgitação mitral são negativos e de elevada velocidade, no entanto, 

no caso do fluxo de regurgitação mitral ser inadvertidamente registado, algumas diferenças 

podem ser consideradas: a regurgitação mitral começa no início da sístole, próxima ao início 

do complexo QRS, enquanto o fluxo de saída ventricular e aórtico começa mais tarde, 

coincidindo com o fim do complexo QRS; além disso, o fluxo regurgitante mitral tem uma 

duração maior e estende-se além da onda T, visto que as insuficiências tipicamente se 

prolongam para a fase de relaxamento isovolumétrico da diástole (Boon, 2006). 

 

Figura 16. Esquema ilustrativo de alguns dos sistemas de classificação da gravidade da 

estenose em função da velocidade máxima determinada por Doppler (V) e do gradiente de 

pressão correspondente (∆∆∆∆P), obtido pela aplicação da equação de Bernoulli modificada.  

 

 

É ainda importante recordar que o gradiente de pressão obtido por Doppler é fortemente 

afectado pelo débito cardíaco (Oyama et al., 2005), tal como foi discutido em relação às 

obstruções de saída ventricular direita. Deste modo, a administração de sedativos, 

anestésicos ou fármacos cardiodepressores, ou a presença de insuficiência mitral ou 

falência miocárdica, que se observam em cães com estenoses severas, podem causar uma 

diminuição do débito, uma diminuição da velocidade máxima através da obstrução e 

consequentemente um gradiente de pressão baixo, subestimando a gravidade da obstrução 

(Bonagura, 2001). Em humanos com estenose moderada a severa, quando apenas o 

gradiente de pressão é utilizado para determinar a gravidade da obstrução, 19% dos 

pacientes são erradamente diagnosticados como apresentando doença clinicamente 

insignificante (Bélanger, Di Fruscia, Dumesnil & Pibarot, 2001). Por outro lado, se o débito 

cardíaco for alto, como acontece frequentemente em situações de dor, medo, hipertermia, 

anemia ou stress, a velocidade de fluxo estará naturalmente aumentada (Oyama et al., 
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2005). Quando não existe obstrução de fluxo, este aumento da velocidade é apenas ligeiro, 

contudo, quando existe obstrução, qualquer aumento no débito cardíaco origina aumentos 

dramáticos da velocidade do fluxo, podendo sobrevalorizar a gravidade da lesão (Bonagura, 

2001). Da mesma forma, a presença de insuficiência aórtica moderada ou severa ou de 

malformações concomitantes que originem um aumento do volume de fluxo através da 

aorta, como a persistência do canal arterial ou a recém descrita valva aórtica quadriscúspide 

(Serres, Chetboul, Sampedrano, Gouni & Pouchelon, 2008), irão aumentar a velocidade no 

tracto de saída devido ao envolvimento do volume regurgitante no fluxo, levando a um 

gradiente de pressão elevado que pode não corresponder à obstrução física real (Boon, 

2006).  

Assim sendo, em animais com gradientes anormalmente baixos ou altos, uma avaliação 

mais fidedigna da gravidade da lesão poderá ser obtida pela avaliação conjunta do gradiente 

de pressão e do volume de ejecção ou da área efectiva do lúmen da zona de estenose, à 

semelhança do que é feito em Medicina Humana (Bélanger et al., 2001; Kittleson & Kienle, 

1998a); Koplitz, Meurs, & Bonagura, 2006; Oyama & Thomas, 2003; Oyama et al., 2005). 

Em canídeos, um estudo demonstrou que a razão entre as áreas da zona estenosada e da 

aorta proximal, determinadas em corte paraesternal direito transversal, pode ser usada para 

determinar o grau de severidade da lesão quando a cateterização cardíaca ou a ultra-

sonografia por Doppler não estejam disponíveis ou sejam inconclusivas. Segundo os 

autores, esta razão é divida em três categorias, correspondendo uma razão superior a 0,5 a 

estenose ligeira, de 0,3 a 0,5 a estenose moderada e menor que 0,3 a estenose severa, 

conseguindo prever correctamente a severidade da estenose determinada por Doppler em 

84% dos casos (Kittleson & Kienle, 1998a). Em 2001, Bélanger et al. propuseram a 

utilização de um índice que inclui a determinação da área efectiva do lúmen e a área 

corporal do animal, concluindo que animais com estenose sub-aórtica apresentam um índice 

significativamente menor (0,89±0,48cm2/m2) que animais normais (≥1,25cm2/m2). 

Concluindo, muitas vezes o diagnóstico ecocardiográfico de uma estenose aórtica não é de 

todo linear. As formas mais suaves de obstrução frequentemente não são possíveis de 

diagnosticar, o que é evidenciado pelo facto de que muitas vezes cães com lesões de grau 1 

detectadas em necrópsia não terem sido previamente identificados, mesmo por clínicos 

experientes na realização de exames ecocardiográficos (Oyama et al., 2005). Mesmo para 

cães com estenoses de grau 2, a diferenciação dos animais normais com base na 

velocidade de fluxo ventricular é extremamente problemática. Além disso, visto que a 

estenose aórtica é uma doença de carácter progressivo, a identificação de um gradiente de 

pressão normal ou da ausência de lesões explícitas num animal jovem não deve ser 

encarada como ausência de doença, devendo ser posteriormente re-avaliada, 

principalmente em animais das raças predispostas (French et al., 2000). Desta forma, o 

diagnóstico de estenose aórtica só deve ser efectuado com segurança quando o aumento 
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da velocidade de fluxo for acompanhado de turbulência no tracto de saída ventricular 

esquerda ou aorta ascendente, de alterações anatómicas evidentes ou quando a velocidade 

de fluxo subitamente acelera ao passar o tracto de saída ventricular esquerda (Höglund et 

al., 2007a; Oyama et al., 2005). 

 

3.4 Terapêutica Medicamentosa 

Qualquer terapêutica médica instituída em animais com estenose aórtica tem como objectivo 

diminuir o risco de morte súbita e reduzir a intolerância ao exercício (Kittleson & Kienle, 

1998a). Esta terapêutica é contudo geralmente desnecessária em animais com estenose 

ligeira e de eficácia limitada em animais em estenose moderada ou severa, o que torna 

difícil e por vezes frustrante o maneio clínico destes animais.  

Na maior parte das vezes são prescritos β-bloqueadores aos animais com história de 

síncope ou intolerância ao exercício, arritmias supraventriculares ou depressão do segmento 

ST, e ainda naqueles com gradientes de pressão indicativos de estenose moderada a 

severa, mesmo se clinicamente assintomáticos (Nelson & Couto, 2006, Oyama et al., 2005). 

O principal objectivo do uso destes fármacos consiste na redução do risco de morte súbita, 

devido a prevenirem os efeitos arrítmicos das catecolaminas sobre o miocárdio e a serem 

crono e inotrópicos negativos, reduzindo assim o consumo de oxigénio pelo miocárdio e 

aumentando a perfusão coronária (Meurs et al., 2005). Estes efeitos podem prevenir o 

agravamento da isquémia associada à hipertrofia ventricular, ao aumento da tensão sobre a 

parede e às anomalias na circulação coronária e desta forma reduzir a incidência de 

arritmias ventriculares fatais (Kittleson & Kienle, 1998a; Meurs et al., 2005). Além disso, os 

animais submetidos a terapêutica com β-bloqueadores parecem menos dispostos a 

envolver-se em situações de exercício vigoroso ou prolongado (Oyama et al., 2005). O 

mecanismo pelo qual os β-bloqueadores diminuem o risco de morte súbita inclui ainda a 

prevenção de aumentos abruptos na pressão intraventricular e na tensão sobre a parede 

que podem ocorrer em situações de exercício ou stress, diminuindo a probabilidade da 

ocorrência de síncopes reflexas (Meurs et al., 2005). Apesar da densidade de receptores β 

poder diminuir em pacientes com estenose aórtica, estes receptores parecem manter a sua 

funcionalidade, permitindo que a resposta cardíaca se efectue eficazmente (Scholz, Upsher, 

Eliades, Kedem & Weiss, 1990). No entanto, a densidade de receptores β aumenta com a 

administração crónica de β-bloqueadores, levando a que uma súbita paragem na 

administração destes fármacos possa resultar numa exacerbação das arritmias ventriculares 

(Kittleson & Kienle, 1998a). O atenolol é geralmente o fármaco de escolha devido aos seus 

efeitos relativamente específicos sobre a frequência e a contractilidade, com acção mínima 

sobre a constrição brônquica e vascular (Meurs et al., 2005). A administração de 

bloqueadores dos canais de cálcio ou IECAs também pode ser benéfica, no entanto tal 

benefício não está ainda comprovado (Oyama et al., 2005) e chama-se também de novo a 
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atenção para o risco de hipotensão severa causado pela administração de IECAs ou outros 

vasodilatadores arteriais em animais com obstruções severas de saída ventricular (Sisson & 

Kittleson, 1999). 

Uma profilaxia antibiótica é utilizada frequentemente em animais com estenose aórtica em 

períodos de bacteriémia potencial, como em procedimentos odontológicos, intervenções 

cirúrgicas, doenças de pele ou sempre que se suspeite de uma doença infecciosa 

bacteriana. Esta prática mantém-se bastante comum apesar da eficácia desta antibioterapia 

na prevenção de endocardites bacterianas em cães com estenose aórtica não ter ainda sido 

estabelecida (Kittleson & Kienle, 1998a; Oyama et al., 2005).  

 

3.5 Valvuloplastia Percutânea por Balão 

A utilização de técnicas invasivas não cirúrgicas como a valvuloplastia de balão tem sido 

advogada na redução de estenoses subaórticas ligeiras (Kittleson & Kienle, 1998). No 

entanto, a sua capacidade de destruir por completo a obstrução é maior nos casos de lesão 

subvalvular membranosa, o que não é de todo frequente em cães. As obstruções fibrosas 

espessas que se observam na maior parte dos animais com estenose aórtica são apenas 

parcialmente dilatadas com esta intervenção e re-estenosam rapidamente, providenciando 

um benefício em média de 50% na redução do gradiente de pressão a curto prazo mas que 

ao longo do tempo deixa de ser significativo (Oyama et al., 2005). Além disso, este 

procedimento apresenta riscos de desenvolvimento de arritmias fatais, endocardite da valva 

aórtica, ruptura do ânulo aórtico e avulsão da artéria braquiocefálica e, tal como os 

procedimentos cirúrgicos, não diminui o risco de morte súbita (Oyama et al., 2005). Em 2005 

foi publicado um estudo por Meurs et al. que comparou o tempo de sobrevivência de 

animais com estenose aórtica severa sujeitos a valvuloplastia de balão com outros 

medicados com atenolol. Os resultados deste estudo indicam que, apesar da valvuloplastia 

de balão conseguir uma redução em média de 59% no gradiente de pressão, o aumento do 

tempo de sobrevivência não é significativamente maior do que o conseguido com a 

terapêutica médica, com tempos de sobrevivência média, respectivamente, de 55 e 56 

meses. Esta sobrevivência é no entanto consideravelmente superior à reportada 

previamente por Kienle & Thomas  (1994), em que a esperança média de vida em cães com 

estenose subaórtica severa não sujeitos a qualquer terapêutica foi de apenas 18,9 meses. 

Se tivermos em consideração que a terapêutica médica consiste na administração oral diária 

de um fármaco genérico e que a valvuloplastia de balão implica custos substanciais, 

equipamentos especializados, operadores experientes e riscos potencialmente graves, a 

vantagem global da administração de β-bloqueadores é ainda mais explícita (Meurs et al., 

2005). 
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3.6 Terapêutica Cirúrgica 

Vários tratamentos cirúrgicos têm sido propostos para o maneio de animais com estenose 

aórtica, no entanto o seu valor é ainda considerado limitado. Os procedimentos que 

envolvem dilatação ou bypass da obstrução têm falhado em garantir uma redução 

permanente do gradiente de pressão ou apresentam um risco de complicações inaceitável. 

Além disso, estes procedimentos não estão facilmente disponíveis na prática clínica e são 

muitas vezes proibitivamente caros (Oyama et al., 2005).  

No entanto, uma intervenção cirúrgica pode ser considerada em animais com hipertrofia 

ventricular severa e gradientes de pressão superiores a 75mmHg (Fossum, 2007). A 

ressecção aberta da lesão obstrutiva sob bypass cardíaco parece ser a melhor opção para 

reduzir de forma substancial e permanente o gradiente de pressão através da obstrução 

(Oyama et al., 2005). No entanto, este procedimento não parece apresentar benefícios 

explícitos na sobrevivência destes animais (Orton et al., 2000). O mesmo acontece com a 

arteriotomia da aorta sob circulação extracorporal, que permite a excisão do anel fibroso 

subvalvular ou a miectomia septal  (Fossum, 2007) mas que não impede o desenvolvimento 

de morte súbita (Hirao et al., 2004). Possivelmente os animais sujeitos a estes 

procedimentos apresentavam já as lesões miocárdicas e coronárias responsáveis pelo 

mecanismo de morte súbita e tais alterações não são reversíveis mesmo após a redução 

cirúrgica da gravidade da obstrução (Hirao et al., 2004; Orton et al., 2000). 

Está ainda descrito um caso de correcção cirúrgica de estenose subaórtica por 

ventriculotomia direita e ressecção septal sob circulação extracorporal num cão (Nelson et 

al., 2004). Apesar de esta intervenção ter apresentado benefícios a longo prazo e não 

apresentar o risco de lesão do aparelho valvular da mitral que outros procedimentos 

acarretam, a ressecção septal e sua substituição por uma prótese autóloga de pericárdio 

implica a avulsão de uma parte importante do sistema condutor eléctrico do coração e por 

este motivo o animal foi sujeito ao implante de um pacemaker ventricular permanente. 

Apesar do aparente sucesso desta intervenção, a complexidade do procedimento e as 

implicações económicas têm impedido a sua aplicação a outros animais e a avaliação da 

sua eficácia real.  

A aplicação de condutos extracardíacos como forma de contornar uma estenose aórtica tem 

sido estudada por Hirao et al. (2005) e parece apresentar várias vantagens em relação às 

outras técnicas, nomeadamente não necessitar de circulação extracorporal, não originar 

insuficiências valvulares e ser pouco invasiva. Neste estudo, o conduto foi provido de uma 

valva aórtica canina previamente preparada, o que aparentemente reduz o risco de 

embolização frequentemente associado a este género de procedimentos. Os animais 

sujeitos a esta técnica desenvolveram complicações pós-operatórias mínimas e 

apresentaram uma diminuição marcada e persistente do gradiente de pressão durante pelo 

menos 6 meses.  
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Qualquer que seja o procedimento cirúrgico de escolha, parece fundamental que a 

intervenção seja efectuada o mais cedo possível, de modo a minimizar alterações 

degenerativas do miocárdio potencialmente fatais. Previamente a qualquer procedimento as 

arritmias devem ser ainda ser controladas com fármacos adequados e os β-bloqueadores 

descontinuados 24 horas antes da intervenção através de uma diminuição progressiva da 

dose ao longo de 3 a 5 dias (Fossum, 2007). 
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Capítulo III. Casos Clínicos de Obstrução Congénita de Saída Ventricular em Canídeos 

 

1. Casos Clínicos 

 

1.1 Júnior 

O Júnior, um cachorro macho de 3 meses de idade da raça Chihuahua, foi referenciado à 

consulta do IVP por apresentar tosse seca não produtiva, principalmente à noite e de 

manhã, desde há cerca de 3 semanas. O Júnior tinha um co-habitante da mesma raça e 

sensivelmente da mesma idade mas sem relação familiar, cujo desenvolvimento corporal e 

actividade eram consideravelmente superiores segundo a descrição da proprietária. O 

Júnior tinha sido submetido a um exame radiográfico do tórax pelo veterinário assistente, 

que, apesar de fraca qualidade, sugeria a presença de cardiomegália direita e motivou a 

realização de uma consulta de Cardiologia. 

A auscultação cardíaca do Júnior revelou a presença de um sopro sistólico de grau IV/VI 

sobre a base esquerda do coração, com irradiação cranial e para o hemitórax direito. A 

auscultação do campo pulmonar não apresentava alterações. As mucosas tinham coloração 

rosada e um tempo de replecção capilar inferior a 2 segundos. O pulso arterial periférico 

apresentava amplitude, tensão, velocidade, frequência e ritmo normais.  

A electrocardiografia do Júnior revelou taquicardia sinusal, com uma frequência cardíaca 

média de 200 a 220bpm. O eixo eléctrico médio do coração no plano frontal determinado 

pelo método do complexo QRS de maior amplitude era cerca de -150º, confirmado pelo 

método do vector em -157º. Havia ainda um aumento da amplitude dos complexos QRS nas 

derivações II e aVR e ondas T aberrantes (Figura 17). 

 

Figura 17. Derivação II do traçado electrocardiográfico do Júnior demonstrando taquicardia 

sinusal a 220 bpm, complexos QRS negativos e de amplitude aumentada e ondas T aberrantes 

(velocidade do papel 25mm/s, calibração 1cm/mV). 

 

 

O Júnior foi então submetido a um exame ecocardiográfico por acesso paraesternal direito, 

identificando-se uma hipertrofia ventricular direita e também do septo interventricular 

explícitas e ainda uma hipertrofia ventricular esquerda moderada. O septo interventricular 

apresentava movimento paradoxal e existiam zonas de hiperecogenicidade subendocardial. 
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Foi também observado MSAVM com turbulência de fluxo sub-aórtico evidenciado por 

Doppler Cor, não parecendo existir qualquer alteração morfológica da mesma ou quaisquer 

formas de obstrução fixa do tracto de saída ventricular esquerdo. A nível do tracto de saída 

ventricular direito foi possível identificar uma constrição na zona da valva pulmonar, não se 

conseguindo avaliar com clareza a morfologia dos folhetos. Após a constrição, o tronco 

pulmonar até à zona de bifurcação das artérias pulmonares estava dilatado (Figura 18). Não 

pareciam existir alterações morfológicas ou funcionais dos outros aparelhos valvulares. Num 

corte paraesternal direito transversal a nível dos músculos papilares em modo M 

determinou-se ainda uma fracção de encurtamento sistólico de 54,7%. 

 

Figura 18. Imagens ecocardiográficas do Júnior obtidas por acesso paraesternal direito.  

  

  
A) Corte longitudinal em modo B a nível do tracto de saída ventricular esquerdo obtida durante a 

sístole. Note-se a hipertrofia das paredes ventriculares e do septo interventricular e a aproximação do 

folheto da valva mitral ao septo interventricular (seta a branco). B) Corte transversal em modo B a 

nível das artérias pulmonares evidenciando a constrição do tronco pulmonar a nível da valva (setas a 

preto). C) Traçado obtido por Doppler Pulsátil a nível da valva pulmonar, permitindo identificar um 

fluxo turbulento e de velocidade máxima de 3,21m/s. D) Imagem obtida por Doppler Cor evidenciando 

um fluxo turbulento de elevada velocidade a nível da valva pulmonar. (Ao, aorta ascendente; VD, 

ventrículo direito; VE, ventrículo esquerdo; TP, tronco pulmonar; SIV, septo interventricular.) 

 

A ultra-sonografia por Doppler Espectral e Cor permitiu identificar um fluxo turbulento e de 

elevada velocidade a nível da valva pulmonar, determinando-se uma velocidade máxima de 

C 

A B 

D 
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3,21m/s. Esta velocidade corresponde, pela equação de Bernoulli modificada, a um 

gradiente de pressão de 41mmHg. Além da turbulência sub-aórtica ligeira causada pelo 

MSAVM, não pareciam existir outras anomalias de fluxo ou insuficiências valvulares. 

 

O diagnóstico efectuado em relação ao Júnior foi de Insuficiência cardíaca de ejecção grau 

II por estenose pulmonar valvular. Não foi instituída qualquer terapêutica medicamentosa e 

foi proposta a resolução cirúrgica da estenose pela técnica de Patch Graft Fechada.  

 

1.2 Tommy  

O Tommy, um canídeo adulto de 7 anos de idade, macho, de raça indeterminada de 

pequeno porte, apresentou-se à consulta no IVP para reavaliação cardiovascular. Ao ano de 

idade, o Tommy apresentara síncopes esporádicas e um sopro sistólico à auscultação que 

levaram à realização de exames electrocardiográficos e ecocardiográficos e ao diagnóstico 

de estenose pulmonar valvular com espessamento dos folhetos. As principais alterações 

identificadas na altura, além da lesão obstrutiva, foram a presença de um desvio do eixo 

eléctrico médio do coração para a direita e de uma hipertrofia ventricular direita moderada. 

Não foi instituída qualquer terapêutica medicamentosa. 

Na altura da consulta, o Tommy não apresentava sintomatologia relacionada com o 

aparelho cardiovascular, sendo a única alteração do exame físico a presença de um sopro 

sistólico de ejecção de grau II/VI sobre a base esquerda do coração. Foi então efectuado um 

electrocardiograma que revelou um ritmo sinusal com uma frequência cardíaca média de 

100-120bpm, um eixo eléctrico médio do coração determinado pelo método do complexo 

QRS de maior amplitude de cerca de 120º e ainda um aumento da duração do complexo 

QRS sugestivo de bloqueio de ramo direito (Figura 19).  

 

Figura 19. Traçado electrocardiográfico completo do Tommy (velocidade do papel 25mm/s, 

calibração 1cm/mV).  
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Foi efectuada uma ecocardiografia por acesso paraesternal direito, identificando-se uma 

hipertrofia ventricular direita e do septo interventricular moderadas, com imobilidade do 

septo interventricular e zonas difusas de hiperecogenicidade subendocardial. A nível da 

valva pulmonar era vísivel um espessamento dos folhetos, não parecendo existir dilatação 

do tronco pulmonar. A fracção de encurtamento sistólico obtida por corte paraesternal direito 

transverso a nível dos músculos papilares em modo M foi de 33%. Por ultra-sonografia 

tornou-se evidente a turbulência de fluxo na zona da valva pulmonar, contudo o artefacto de 

alising ocorrido no traçado do Doppler Pulsátil dificultou a determinação da velocidade 

máxima transpulmonar, apenas permitindo verificar que seria superior a 0,8m/s. Além de 

uma insuficiência tricúspide ligeira que não originava dilatação expressa do átrio direito, não 

foram identificadas outras anomalias de fluxo ou insuficiências valvulares. 

 

O diagnóstico efectuado no caso do Tommy foi de Insuficiência Cardíaca grau IB por 

estenose pulmonar valvular. Não foi instituída qualquer terapêutica medicamentosa e foi 

aconselhado re-avaliar ecocardiograficamente dentro de 4 a 6 meses. 

 

1.3 Kanela 

A Kanela, uma fêmea de raça Leão da Rodésia e 4 meses de idade, foi referenciada para 

consulta de Cardiologia por apresentar um sopro sistólico de intensidade elevada à 

auscultação. Segundo a descrição do proprietário, a Kanela apresentava uma vivacidade, 

tolerância ao exercício e desenvolvimento corporal normais e equiparáveis aos dos outros 

animais da mesma ninhada. 

O exame físico da Kanela não apresentava quaisquer alterações além de um sopro sistólico 

de ejecção de grau IV/VI sobre a base esquerda do coração, com irradiação craniodorsal e 

para o hemitórax direito e um choque pré-cordial direito proeminente.  

Foi efectuado em electrocardiograma que revelou arritmia sinusal respiratória, com uma 

frequência cardíaca média de 140 a 160bpm. O eixo eléctrico médio do coração 

determinado pelo método do vector era de 100º. Além de um aumento da amplitude das 

ondas T, não eram evidentes outras alterações do traçado (Figura 20). 

Por acesso ecocardiográfico paraesternal direito transversal e longitudinal identificou-se uma 

hipertrofia ventricular direita exuberante associada a movimento paradoxal do septo, 

apresentando contudo o miocárdio ecogenicidade regular. Em modo M determinaram-se as 

principais medições cardíacas, nomeadamente a fracção de encurtamento sistólico que era 

de 36%. Em corte transversal a nível da valva aórtica e da base do coração identificou-se 

uma constrição da valva pulmonar, cujos folhetos estavam ligeiramente espessados. Não 

era evidente qualquer dilatação do tronco pulmonar. A nível da valva pulmonar, o Doppler 

Cor revelou turbulência de fluxo com uma velocidade máxima obtida por Doppler Espectral 

de 3,43m/s, o que corresponde a um gradiente de pressão de 47mmHg. Por acesso 



 

paraesternal esquerdo procurou

apresentava uma insuficiência ligeira com velocidade máxima de regurgitação de 0,58m/s, e 

o tracto de saída ventricular di

hipertrofiado, a zona infundibular não parecia estar excessivamente hipertrofiada

21).  

 

Figura 20. Traçado electrocardiográfico completo da Kanela

calibração 1cm/mV). 

 

Figura 21. Imagens ecocardiográficas da Kanela.

A) Imagem obtida por acesso paraesternal esquerdo cranial em corte longitudinal

Note-se a hipertrofia do septo interventricular 

infundibular. B) Traçado Doppler Pulsátil a nível da valva pulmonar evidenciand
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paraesternal esquerdo procurou-se avaliar o ventrículo direito e a valva tricúspide, que 

apresentava uma insuficiência ligeira com velocidade máxima de regurgitação de 0,58m/s, e 

tracto de saída ventricular direito. Apesar de o ventrículo direito estar concentricamente 

hipertrofiado, a zona infundibular não parecia estar excessivamente hipertrofiada

. Traçado electrocardiográfico completo da Kanela (velocidade do pap

       

 

. Imagens ecocardiográficas da Kanela.  
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turbulento com um pico de velocidade máxima de 3,42 m/s. C) Doppler Cor a nível da valva 

tricúspide demonstrando uma insuficiência valvular ligeira. D) Doppler Cor evidenciando 

turbulência exuberante a nível da valva pulmonar, associada a uma constrição do aparelho 

valvular (setas). (AD, átrio direito; AE, átrio esquerdo; Ao, aorta; Inf, infundíbulo; TP, tronco 

pulmonar; VD, ventrículo direito; VE, ventrículo esquerdo.) 

 

O diagnóstico efectuado no caso da Kanela foi de Insuficiência cardíaca de ejecção grau IB 

por estenose pulmonar valvular. Não foi instituída qualquer terapêutica medicamentosa e foi 

indicada resolução cirúrgica da estenose pela técnica de Patch Graft Fechada, que contudo 

não foi possível de efectuar até ao final do período de estágio. 

 

1.4 Fred  

O Fred, um cão macho, de raça Boxer e de 3 anos de idade, apresentava intolerância ao 

exercício desde jovem e uma dilatação abdominal compatível com ascite desde há um ano. 

Mais recentemente, o Fred tinha efectuado um exame radiográfico do tórax e abdómen que 

tinha evidenciado cardiomegália generalizada com derrame pericárdico severo e derrame 

abdominal. Nessa altura foi efectuada uma ecocardiografia que levou ao diagnóstico de 

estenose pulmonar por hipoplasia valvular, com uma razão entre os ânulos aórtico e 

pulmonar de 1,5. A velocidade máxima obtida por Doppler a nível da estenose foi de 

6,47m/s. A valva tricúspide encontrava-se insuficiente mas não foi considerada displásica e 

existia dilatação moderada do átrio direito. Foi também efectuado um electrocardiograma 

que revelou fibrilhação atrial com uma frequência cardíaca média de 200bpm (Figura 22). 

 

Figura 22. Derivação II do traçado electrocardiográfico do Fred evidenciando fibrilhação atrial a 

200-220bpm (velocidade do papel 25mm/s, calibração 1cm/mV). 

 

 

Na altura em que foi observado, o Fred vinha sendo medicado oralmente com maleato de 

enalapril 10mg SID, furosemida 40mg a 60mg SID e ácido acetilsalicílico 25mg SID, e a ser 

submetido a drenagens de líquido pericárdico e ascítico com uma frequência 

aproximadamente quinzenal desde há dois meses. O volume de líquido drenado por sessão 

era em média de 4 litros, tendo mesmo chegado a ser drenados 7 litros de líquido 

pericárdico numa só sessão. Na consulta, o Fred apresentava-se dispneico, com dilatação 

abdominal explícita e notoriamente cansado. As membranas mucosas apresentavam 



 

coloração rosa pálida, a replecção capilar era feita com lentidão e existiam défices

arterial periférico. As veias jugu

auscultação cardíaca era caracterizada pela presença de sons cardíacos abafados e de um 

sopro sistólico de grau III/VI audível sob a base esquerda do coração mas também do lado 

direito do tórax. 

Foi então efectuado um novo exame ecocardiográfico. 

em modo B consistiram na presença de derrame pericárdico exuberante

cardíaca. Em acesso paraesternal direito era bem evidente uma dil

câmaras cardíacas com perda acen

modo M pela presença de uma

claramente insuficiente e com distensão ev

e aórtica não apresentavam alterações morfológicas óbvias. A nível da valva pulmonar

visível um estreitamento da zona valvular, com dilatação pós estenótica do tronco pulmonar 

e da bifurcação nas artérias pulmonares principais

 

Figura 23. Imagens ecocardiográficas do Fred

A) Corte transversal a nível dos músculos papilares em modo B e modo M. Note

sistólico ventricular esquerdo hipodinâmico e a dilatação severa do ventrículo direito. 

transversal a nível das artérias pulmonares, permitindo visualizar o estreitamento da v

(cabeça de seta) e a dilatação pós

Contínuo evidenciando fluxo turbulento e de elevada velocida

Traçado Doppler Contínuo evidenciando regurgitação pulmo
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, a replecção capilar era feita com lentidão e existiam défices

As veias jugulares encontravam-se ingurgitadas

auscultação cardíaca era caracterizada pela presença de sons cardíacos abafados e de um 

sopro sistólico de grau III/VI audível sob a base esquerda do coração mas também do lado 

ectuado um novo exame ecocardiográfico. As primeiras alterações

na presença de derrame pericárdico exuberante

acesso paraesternal direito era bem evidente uma dilatação severa das quatro 

com perda acentuada de contractilidade, que pôde ser confirmada em 

modo M pela presença de uma fracção de encurtamento de 20%. A valva tricúspide estava 

claramente insuficiente e com distensão evidente do ânulo valvar, enquanto as valvas mit

e aórtica não apresentavam alterações morfológicas óbvias. A nível da valva pulmonar

visível um estreitamento da zona valvular, com dilatação pós estenótica do tronco pulmonar 

e da bifurcação nas artérias pulmonares principais (Figuras  23 e 24).  

gens ecocardiográficas do Fred obtidas por acesso paraesternal direito. 

 

 
a nível dos músculos papilares em modo B e modo M. Note

sistólico ventricular esquerdo hipodinâmico e a dilatação severa do ventrículo direito. 

a nível das artérias pulmonares, permitindo visualizar o estreitamento da v

(cabeça de seta) e a dilatação pós-estenótica do tronco pulmonar (seta). 

Contínuo evidenciando fluxo turbulento e de elevada velocidade a nível do tronco pulmonar. 

Traçado Doppler Contínuo evidenciando regurgitação pulmonar (AD, átrio direito; 

aurícula direita; VD, ventrículo direito; VE, ventrículo esquerdo

B 

D 

Ao 

VD 

TP 

, a replecção capilar era feita com lentidão e existiam défices de pulso 

ingurgitadas e com pulso. A 

auscultação cardíaca era caracterizada pela presença de sons cardíacos abafados e de um 

sopro sistólico de grau III/VI audível sob a base esquerda do coração mas também do lado 

s alterações identificadas 

na presença de derrame pericárdico exuberante e de fibrilhação 

atação severa das quatro 

de ser confirmada em 

A valva tricúspide estava 

nulo valvar, enquanto as valvas mitral 

e aórtica não apresentavam alterações morfológicas óbvias. A nível da valva pulmonar era 

visível um estreitamento da zona valvular, com dilatação pós estenótica do tronco pulmonar 

 

obtidas por acesso paraesternal direito.  

 

 
a nível dos músculos papilares em modo B e modo M. Note-se o movimento 

sistólico ventricular esquerdo hipodinâmico e a dilatação severa do ventrículo direito. B) Corte 

a nível das artérias pulmonares, permitindo visualizar o estreitamento da valva pulmonar 

ótica do tronco pulmonar (seta). C) Traçado Doppler 

de a nível do tronco pulmonar. D) 

nar (AD, átrio direito; Ao, aorta 

VE, ventrículo esquerdo; TP, tronco 



 

Figura 24. Imagens ecocardiográficas do Fred 

A) Imagem obtida por acesso paraesternal esquerdo caudal longitudinal evidenciando dilatação 

exuberante do átrio direito. B) Imagem em Doppler Cor obtida por acesso paraesternal direito 

longitudinal demonstrando regurgitação de fluxo a

esquerdo; VD, ventrículo direito; VE, ventrículo esquerdo)

 

O Doppler Cor permitiu identificar uma turbulência de fluxo exuberante nas zonas das valvas 

pulmonar e tricúspide. A utilização do Dopple

através da valva pulmonar máxima de 2,95m/s. Esta velocidade corresponde

de pressão de aproximadamente 35mmHg.

 

O diagnóstico efectuado no caso do Fred foi de Insufic

estenose pulmonar valvular associada a displasia tricúspide e cardiomiopatia dilatada. Foi 

aconselhado manter a medicação oral com 

40mg a 60mg SID e ácido acetilsalicílico 25mg SID

0,125mg repartida por duas tomas diárias

 

1.5 Love  

A Love, uma cadela inteira, de raça indeterminada de pequeno porte e de 

idade, foi referida à consulta no IVP 

síncopes relacionadas com situações de excitação ou exercício desde os 6 meses de idade, 

o que levou ao diagnóstico ecocardiográfico de estenose pulmonar por volta dos 7 meses. 

Não foi instituída qualquer terapêutica medicamentosa e à altura da reavali

continuava a apresentar síncopes com uma frequência aproximadamente semanal.

O exame físico da Love revelou um bom estado geral, no entanto o exame físico 

cardiovascular revelou a presença de mucosas 

replecção capilar de 3 a 4 segundos. À au

sistólico de ejecção de grau IV/VI, mais evidente sobre a base esquerda do coração mas 

audível também na zona do ápice e irradiando cranialmente. Era também evidente um sopro 

sistólico na base direita do coração de intensidade III/VI. A frequência cardíaca era de 130 

A 

VD 

AD AE 

VE 
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. Imagens ecocardiográficas do Fred a nível da valva tricúspide. 

 

A) Imagem obtida por acesso paraesternal esquerdo caudal longitudinal evidenciando dilatação 

exuberante do átrio direito. B) Imagem em Doppler Cor obtida por acesso paraesternal direito 

longitudinal demonstrando regurgitação de fluxo a nível da valva tricúspide. (AD, átrio direito; AE, átrio 

VE, ventrículo esquerdo). 

permitiu identificar uma turbulência de fluxo exuberante nas zonas das valvas 

spide. A utilização do Doppler Contínuo permitiu determinar uma velocidade 

alva pulmonar máxima de 2,95m/s. Esta velocidade corresponde

de pressão de aproximadamente 35mmHg. 

O diagnóstico efectuado no caso do Fred foi de Insuficiência cardíaca global grau I

estenose pulmonar valvular associada a displasia tricúspide e cardiomiopatia dilatada. Foi 

aconselhado manter a medicação oral com maleato de enalapril 10mg SID, furosemida 

acetilsalicílico 25mg SID, e iniciar digitalização com 

0,125mg repartida por duas tomas diárias. 

A Love, uma cadela inteira, de raça indeterminada de pequeno porte e de 

à consulta no IVP para reavaliação cardíaca. A Love apresent

síncopes relacionadas com situações de excitação ou exercício desde os 6 meses de idade, 

o que levou ao diagnóstico ecocardiográfico de estenose pulmonar por volta dos 7 meses. 

Não foi instituída qualquer terapêutica medicamentosa e à altura da reavali

continuava a apresentar síncopes com uma frequência aproximadamente semanal.

O exame físico da Love revelou um bom estado geral, no entanto o exame físico 

cardiovascular revelou a presença de mucosas de coloração rosa clara e um tempo de 

ção capilar de 3 a 4 segundos. À auscultação cardíaca foi detectado um sopro 

sistólico de ejecção de grau IV/VI, mais evidente sobre a base esquerda do coração mas 

audível também na zona do ápice e irradiando cranialmente. Era também evidente um sopro 

ólico na base direita do coração de intensidade III/VI. A frequência cardíaca era de 130 

B 
 

A) Imagem obtida por acesso paraesternal esquerdo caudal longitudinal evidenciando dilatação 

exuberante do átrio direito. B) Imagem em Doppler Cor obtida por acesso paraesternal direito 

(AD, átrio direito; AE, átrio 

permitiu identificar uma turbulência de fluxo exuberante nas zonas das valvas 

ontínuo permitiu determinar uma velocidade 

alva pulmonar máxima de 2,95m/s. Esta velocidade corresponde a um gradiente 

iência cardíaca global grau IIIA por 

estenose pulmonar valvular associada a displasia tricúspide e cardiomiopatia dilatada. Foi 

maleato de enalapril 10mg SID, furosemida 

, e iniciar digitalização com digoxina 

A Love, uma cadela inteira, de raça indeterminada de pequeno porte e de 11 meses de 

A Love apresentava 

síncopes relacionadas com situações de excitação ou exercício desde os 6 meses de idade, 

o que levou ao diagnóstico ecocardiográfico de estenose pulmonar por volta dos 7 meses. 

Não foi instituída qualquer terapêutica medicamentosa e à altura da reavaliação a Love 

continuava a apresentar síncopes com uma frequência aproximadamente semanal. 

O exame físico da Love revelou um bom estado geral, no entanto o exame físico 

e um tempo de 

cultação cardíaca foi detectado um sopro 

sistólico de ejecção de grau IV/VI, mais evidente sobre a base esquerda do coração mas 

audível também na zona do ápice e irradiando cranialmente. Era também evidente um sopro 

ólico na base direita do coração de intensidade III/VI. A frequência cardíaca era de 130 
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batimentos por minuto e ritmicamente estável. A auscultação do campo pulmonar não 

revelou quaisquer alterações, assim como a avaliação do pulso arterial periférico.  

Foi realizado um electrocardiograma que permitiu identificar a presença de ritmo sinusal 

com uma frequência cardíaca média de 120 bpm. Pelo método do complexo QRS de maior 

amplitude, foi determinado um eixo eléctrico médio do coração no plano frontal de cerca de 

165º, confirmado pelo método do vector em 162º. Além de ondas S proeminentemente 

negativas nas derivações I, II, III, aVL e também aVF e alterações do segmento ST, a Love 

não apresentava outras alterações de traçado (Figura 25).  

O estudo radiológico do tórax em projecção lateral esquerda e ventrodorsal, efectuado no 

veterinário assistente, permitiu identificar um aumento da silhueta cardíaca compatível com 

cardiomegália direita, não sendo explícitas quaisquer outras alterações (Figura 26). 

 

Figura 25. Derivação II do traçado electrocardiográfico da Love, demonstrando complexos 

QRS negativos com ondas S proeminentemente negativas e alterações do segmento ST 

(velocidade do papel 25mm/s, calibração 1cm/mV). 

 

Figura 26. Imagens radiográficas do tórax da Love.  

   
A) Projecção lateral esquerda. B) Projecção ventrodorsal. 

 

A Love foi nesta altura submetida a um novo exame ecocardiográfico. Em modo B e corte 

paraesternal direito longitudinal identificou-se uma hipertrofia ventricular direita severa, com 

hipertrofia do septo interventricular e hipertrofia ventricular esquerda moderada. O septo 

interventricular apresentava movimento paradoxal. Estes dados foram confirmados em 

B A 



 

modo M a partir dos valores de referência propostos por 

ainda bastante evidentes zonas de hiperecogenicidade subendocardiais a

ventricular livre do ventrículo esquerdo e do septo interventricular

esquerdo cranial foi identificada uma hipertrofia difusa da zona infundibular e uma dilatação 

ligeira do tronco pulmonar. A valva pulmonar foi vi

contudo estar ligeiramente espessada. 

a nível da transição do tracto de saída ventricular esquerdo para a valva aórtica foi possível 

identificar uma ligeira crista hiperecogénica, fazendo uma protusão de 1 a 2mm para o tracto 

de saída ventricular. Em corte transversal, o diâmetro da zona estenosada era de 0,7cm, 

enquanto o diâmetro da valva aórtica era de 1,2cm.

ainda determinados os diâmetros do átrio esquerdo (1,5cm) e da valva aórtica (1,2

que permitiu confirmar ausência de dilatação do átrio 

 

Figura 27. Imagens ecocardiográficas da Love obtidas por acesso paraesternal 

A) Corte a nível dos músculos papilares da valva mitral 

exuberante de ambos os ventrículos e também do septo interventricular, que se encontra 

de zonas de fibrose do miocárdio (seta

das principais medições cardíacas.

dilatação atrial esquerda. D) Corte a nível da transição 

evidenciando a presença de uma ligeira crista hiperecogénica fazendo protusão para o tracto de 

saída (setas pretas). (Ao, aorta ascendente; VE, ventrículo esquerdo; VD, ventrículo direito; TP, 

tronco pulmonar.) 

A 

C 

VD 

VE 
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res de referência propostos por Kienle & Thomas (

ainda bastante evidentes zonas de hiperecogenicidade subendocardiais a nível da parede 

ventricular livre do ventrículo esquerdo e do septo interventricular. Por acesso 

foi identificada uma hipertrofia difusa da zona infundibular e uma dilatação 

ligeira do tronco pulmonar. A valva pulmonar foi visualizada com dificuldade, parecendo 

contudo estar ligeiramente espessada. Através de um corte paraesternal direito longitudinal 

a nível da transição do tracto de saída ventricular esquerdo para a valva aórtica foi possível 

iperecogénica, fazendo uma protusão de 1 a 2mm para o tracto 

de saída ventricular. Em corte transversal, o diâmetro da zona estenosada era de 0,7cm, 

enquanto o diâmetro da valva aórtica era de 1,2cm. Num corte a nível da valva aórtica foram 

dos os diâmetros do átrio esquerdo (1,5cm) e da valva aórtica (1,2

que permitiu confirmar ausência de dilatação do átrio esquerdo (Figura 27).  

. Imagens ecocardiográficas da Love obtidas por acesso paraesternal 

  

  
Corte a nível dos músculos papilares da valva mitral em modo B evidenciando a hipertrofia 

exuberante de ambos os ventrículos e também do septo interventricular, que se encontra 

(setas pretas). B) O mesmo corte em modo M com determinação 

das principais medições cardíacas. C) Corte a nível da valva aórtica demonstrando 

Corte a nível da transição da valva aórtica para o tracto de saída 

evidenciando a presença de uma ligeira crista hiperecogénica fazendo protusão para o tracto de 

. (Ao, aorta ascendente; VE, ventrículo esquerdo; VD, ventrículo direito; TP, 

B 

D 

Ao TP 

Kienle & Thomas (2005). Eram 

nível da parede 

Por acesso paraesternal 

foi identificada uma hipertrofia difusa da zona infundibular e uma dilatação 

sualizada com dificuldade, parecendo 

Através de um corte paraesternal direito longitudinal 

a nível da transição do tracto de saída ventricular esquerdo para a valva aórtica foi possível 

iperecogénica, fazendo uma protusão de 1 a 2mm para o tracto 

de saída ventricular. Em corte transversal, o diâmetro da zona estenosada era de 0,7cm, 

Num corte a nível da valva aórtica foram 

dos os diâmetros do átrio esquerdo (1,5cm) e da valva aórtica (1,2cm), o 

 

. Imagens ecocardiográficas da Love obtidas por acesso paraesternal direito.  

 

   
em modo B evidenciando a hipertrofia 

exuberante de ambos os ventrículos e também do septo interventricular, que se encontra achatado, e 

em modo M com determinação 

Corte a nível da valva aórtica demonstrando ausência de 

da valva aórtica para o tracto de saída 

evidenciando a presença de uma ligeira crista hiperecogénica fazendo protusão para o tracto de 

. (Ao, aorta ascendente; VE, ventrículo esquerdo; VD, ventrículo direito; TP, 
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O exame ultra-sonográfico por Doppler da Love demonstrou a presença de turbulência de 

fluxo a nível do tracto de saída ventricular direito com uma velocidade máxima de 2,99m/s a 

nível da valva pulmonar, correspondente a um gradiente de pressão de 36mmHg. Foi ainda 

detectado um aumento da velocidade de fluxo a nível do infundíbulo, com um pico máximo 

de 1,77m/s e um perfil de fluxo em forma de adaga (Figura 28). A nível do tracto de saída 

ventricular esquerdo, a velocidade máxima obtida foi de 2,69m/s, correspondente a um 

gradiente de pressão de 29mmHg. De realçar ainda que durante o exame ecocardiográfico 

se verificou uma tendência para o desenvolvimento de taquicardia paroxística, com 

frequências cardíacas médias a rondarem os 150bpm. 

 

Figura 28. Imagens ultra-sonográficas por Doppler da Love, obtidas por acesso paraesternal 

esquerdo cranial.  

    
A) Doppler Cor demonstrando turbulência de fluxo a nível do infundífulo. B) Doppler Pulsátil 

evidenciando um perfil de fluxo em forma de adaga a nível do infundíbulo. 

 

O diagnóstico efectuado em relação à Love foi de Insuficiência cardíaca de ejecção grau II 

por estenose pulmonar valvular associada a hipertrofia infundibular e estenose subaórtica 

fixa. Foi instituída uma terapêutica medicamentosa através da administração oral de 

propanolol 5mg BID. 

 

1.6 Max  

O Max, um canídeo macho de raça Boxer e 6 anos de idade, apresentava episódios de 

síncope desde há alguns meses. De acordo com a história clínica do animal não pareciam 

existir outros sintomas de doença cardiovascular. 

Ao exame físico cardiovascular, o Max apresentava uma coloração das mucosas e um 

tempo de replecção capilar normais. Contudo, o pulso arterial periférico era ligeiramente 

hipocinético. À auscultação era notório um sopro sistólico de grau II/VI sobre a base 

esquerda do coração, com irradiação cranial. Não existiam quaisquer outras alterações 

explícitas do exame físico cardiovascular. 

A B 
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Foi então efectuado em electrocardiograma que demonstrou a presença de ritmo sinusal 

com uma frequência cardíaca média de 120 bpm. O eixo eléctrico médio do coração no 

plano frontal determinado pelo método do complexo QRS de maior amplitude era de 45º, 

confirmado pelo método do vector em 49º. Além de um ligeiro aumento da amplitude das 

ondas R na derivação II, não eram evidentes outras alterações do traçado. 

O Max foi submetido a uma ecocardiografia por acesso paraesternal direito, que permitiu 

identificar em modo B uma hipertrofia moderada a severa do ventrículo esquerdo, com uma 

fracção de encurtamento sistólico determinado por modo M em corte paraesternal direito 

transversal de 56%. Em corte paraesternal direito longitudinal foi possível observar um 

estreitamento hiperecogénico em forma de anel localizado imediatamente abaixo da valva 

aórtica, fazendo protusão para o tracto de saída ventricular esquerdo (Figura 29) e 

originando turbulência de fluxo evidenciada por Doppler Cor. Não foram detectadas outras 

alterações morfológicas ou funcionais das câmaras ou das valvas cardíacas. Por motivos 

técnicos não foi possível determinar o valor exacto da velocidade máxima de fluxo 

transaórtico, que no entanto era superior a 1m/s. 

 

Figura 29. Exames complementares de diagnóstico do Max.  

  

A) Derivação II do traçado electrocardiográfico do Max , demonstrando um aumento ligeiro da 

amplitude dos complexos QRS (velocidade do papel 25mm/s, calibração 1cm/mV). B) Imagem 

ecocardiográfica obtida por acesso paraesternal direito longitudinal a nível do tracto de saída 

ventricular esquerdo. Note-se a hipertrofia do septo interventricular (SIV) e da parede livre do 

ventrículo esquerdo e a presença de um anel hiperecogénico fazendo protusão para o tracto de saída 

ventricular imediatamente abaixo da valva aórtica (Ao, aorta ascendente; VE, ventrículo esquerdo).  

 

O Max foi diagnosticado com Insuficiência cardíaca de ejecção grau II por estenose sub-

aórtica fixa e medicado com propanolol 20mg BID. 

 

1.7 Bute  

O Bute, um canídeo macho de 10 anos de idade pertencente à raça Boxer, vinha sendo 

seguido no IVP desde os 6 anos de idade, altura em que lhe foi diagnosticada uma estenose 

sub-aórtica fixa complicada por insuficiência mitral e dilatação moderada do átrio esquerdo e 

A B 



 

por esse motivo medicado com 

furosemida 40mg. Após isso, o

alterações significativas durante um período de dois anos. 

Bute apresentou-se à consulta 

de 200 bpm, tendo por isso sido associada 

duas tomas diárias. 

Quando consultado em Maio de 2008, por motivos não rel

cardiovascular, o Bute encontrava

frequência cardíaca média de 130 a 150bpm. 

ecocardiográfica sumária, que 

relação AE:AO de 1,3, e uma fracção de encurtamento sistólic

encontrava-se estável, sem sinais redução de débito além de 

exercício e sem sinais de congestão pulmonar

 

O diagnóstico efectuado no caso do Bute foi de 

estenose sub-aórtica fixa e insuficiência mitral. Deste modo, foi aconselhado manter a 

administração oral de suporte

 

Estes casos clínicos apresentam

 

Tabela 3. Casos clínicos de obstrução congénita de saída ventricular em canídeos 

acompanhados durante o estágio.

 

Júnior. Chihuahua, 3 meses, macho

Tosse seca não produtiva, pouca vivacidade

Sopro sistólico grau IV/VI sobre a base esquerda do coração, com irradiação cranial e para o hemitórax 

         direito. 

 Cardiomegália direita. 

FC 200-220bpm, eixo QRS 

 Hipertrofia exuberante do ventrículo direito e septo interventricular, com movimento septal paradoxal. 

        Hipertrofia moderada do ventrículo esquerdo.

        Constrição da valva pulmonar com dilatação do tronco pulmonar e 

        MSAVM com turbulência de fluxo 

        FS 54,7%. 

νννν   3,21m/s (transpulmonar) �

Dx Insuficiência cardíaca de ejecção grau II por estenose pulmonar valvular.
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por esse motivo medicado com maleato de enalapril 10mg BID, propanolol

Após isso, o Bute foi reavaliado semestralmente

alterações significativas durante um período de dois anos. Contudo, há cerca de um 

à consulta em fibrilhação auricular com uma frequência cardíaca média 

, tendo por isso sido associada a administração oral de digoxina 

Quando consultado em Maio de 2008, por motivos não relacionados com o aparelho 

o Bute encontrava-se ritmicamente estável à auscultação, com uma 

frequência cardíaca média de 130 a 150bpm. Foi então efectuada uma

, que revelou uma dilatação atrial esquerda discr

relação AE:AO de 1,3, e uma fracção de encurtamento sistólico de 32%. 

se estável, sem sinais redução de débito além de uma intolerância 

congestão pulmonar.  

tuado no caso do Bute foi de Insuficiência cardíaca esquerda grau II por 

aórtica fixa e insuficiência mitral. Deste modo, foi aconselhado manter a 

suporte.  

Estes casos clínicos apresentam-se sucintamente na Tabela 3. 

. Casos clínicos de obstrução congénita de saída ventricular em canídeos 

acompanhados durante o estágio. 

Júnior. Chihuahua, 3 meses, macho 

Tosse seca não produtiva, pouca vivacidade. 

/VI sobre a base esquerda do coração, com irradiação cranial e para o hemitórax 

220bpm, eixo QRS -150º, aumento amplitude QRS na II, ondas T aberrantes.

do ventrículo direito e septo interventricular, com movimento septal paradoxal. 

Hipertrofia moderada do ventrículo esquerdo. Hiperecogenicidade subendocardial.

Constrição da valva pulmonar com dilatação do tronco pulmonar e da bifurcação

MSAVM com turbulência de fluxo no tracto de saída ventricular esquerdo. 

� 41mmHg 

Insuficiência cardíaca de ejecção grau II por estenose pulmonar valvular. 

, propanolol 20mg BID e 

semestralmente, não apresentando 

Contudo, há cerca de um ano, o 

em fibrilhação auricular com uma frequência cardíaca média 

digoxina 0,125mg em 

acionados com o aparelho 

se ritmicamente estável à auscultação, com uma 

Foi então efectuada uma avaliação 

revelou uma dilatação atrial esquerda discreta, com uma 

de 32%. Na altura, o Bute 

intolerância moderada ao 

Insuficiência cardíaca esquerda grau II por 

aórtica fixa e insuficiência mitral. Deste modo, foi aconselhado manter a 

. Casos clínicos de obstrução congénita de saída ventricular em canídeos 

/VI sobre a base esquerda do coração, com irradiação cranial e para o hemitórax  

150º, aumento amplitude QRS na II, ondas T aberrantes. 

do ventrículo direito e septo interventricular, com movimento septal paradoxal.    

Hiperecogenicidade subendocardial. 

 das artérias pulmonares. 



 

Tabela 3. (continuação) 

Tommy. Raça Indeterminada, 7 anos, 

Diagnóstico de estenose pulmonar valvular ao ano de idade por síncopes. Assintomático.

Sopro sistólico grau II/VI sobre a base esquerda do coração. 

FC 100-120bpm, eixo QRS 120º, bloqueio de ramo

 Hipertrofia moderada do ventrículo direito e septo interventricular, com imobilidade septal.

        Hiperecogenicidade subendocardial.

        Espessamento dos folhetos da valva pulmonar, sem dilatação do tronco pulmonar.        

        Insuficiência tricúspide ligeira. 

        FS 33%. 

νννν   >0,8m/s (transpulmonar) � >2,56mmHg

Dx Insuficiência cardíaca de ejecção grau IB por estenose pulmonar valvular.

Kanela. Leão da Rodésia, 4 meses, fêmea. 

Assintomático.  

Sopro sistólico grau IV/VI sobre a base esquerda do coração

FC 140-160bpm, eixo QRS 1o0º, 

 Hipertrofia exuberante do ventrículo direito e septo interventricular, com 

        Constrição da valva pulmonar com espessamento ligeiro dos folhetos, sem dilatação do tronco pulmonar.

        Insuficiência tricúspide ligeira. 

        FS 36%. 

νννν   3,43m/s (transpulmonar) � 47mmHg

Dx Insuficiência cardíaca de ejecção grau IB por

Fred. Boxer, 3 anos, macho. 

 Intolerância ao exercício, ascite, derrame pericárdico severo. Diagnóstico de estenose pulmonar severa.

Sopro sistólico grau III/VI sobre a base esquerda do coração

         défices de pulso arterial periférico, jugulares distendidas e com pulso.

 Cardiomegália generalizada com derrame pericárdico

Fibrilhação atrial a 200bpm. 

 Hipertrofia ventricular direita associada a dilatação severa das quatro câmaras.

        Estreitamento da valva pulmonar com dilatação do tronco pulmonar e bifurcação das artérias pulmonares.

        Insuficiência tricúspide severa com distensão do ânulo valvular.

        Derrame pericárdico exuberante. 

        FS 20,0%. 

νννν   2,95m/s (transpulmonar) � 35mmHg

maleato de enalapril 10mg SID + furosemida 40mg SID + ácido
        0,062mg BID 
Dx  Insuficiência cardíaca global IIIA por estenose pulmonar valvular, displasia tricúspide e 

        cardiomiopatia dilatada 
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7 anos, macho  

Diagnóstico de estenose pulmonar valvular ao ano de idade por síncopes. Assintomático.

Sopro sistólico grau II/VI sobre a base esquerda do coração.  

120bpm, eixo QRS 120º, bloqueio de ramo direito.  

do ventrículo direito e septo interventricular, com imobilidade septal.

Hiperecogenicidade subendocardial. 

Espessamento dos folhetos da valva pulmonar, sem dilatação do tronco pulmonar.        

>2,56mmHg  

Insuficiência cardíaca de ejecção grau IB por estenose pulmonar valvular. 

4 meses, fêmea.  

bre a base esquerda do coração com irradiação para o hemitórax direito.

0º, ondas T aumentadas  

do ventrículo direito e septo interventricular, com movimento paradoxal do septo.

Constrição da valva pulmonar com espessamento ligeiro dos folhetos, sem dilatação do tronco pulmonar.

mmHg  

Insuficiência cardíaca de ejecção grau IB por estenose pulmonar valvular. 

Intolerância ao exercício, ascite, derrame pericárdico severo. Diagnóstico de estenose pulmonar severa.

/VI sobre a base esquerda do coração e também à direita. Dispneia, TRC 3

défices de pulso arterial periférico, jugulares distendidas e com pulso.  

generalizada com derrame pericárdico. 

associada a dilatação severa das quatro câmaras.    

Estreitamento da valva pulmonar com dilatação do tronco pulmonar e bifurcação das artérias pulmonares.

Insuficiência tricúspide severa com distensão do ânulo valvular.  

 

mmHg 

maleato de enalapril 10mg SID + furosemida 40mg SID + ácido acetilsalicílico 25mg SID +  digoxina 

global IIIA por estenose pulmonar valvular, displasia tricúspide e 

Diagnóstico de estenose pulmonar valvular ao ano de idade por síncopes. Assintomático. 

do ventrículo direito e septo interventricular, com imobilidade septal. 

 

com irradiação para o hemitórax direito. 

movimento paradoxal do septo. 

Constrição da valva pulmonar com espessamento ligeiro dos folhetos, sem dilatação do tronco pulmonar. 

Intolerância ao exercício, ascite, derrame pericárdico severo. Diagnóstico de estenose pulmonar severa. 

e também à direita. Dispneia, TRC 3-4s,  

Estreitamento da valva pulmonar com dilatação do tronco pulmonar e bifurcação das artérias pulmonares. 

acetilsalicílico 25mg SID +  digoxina  

global IIIA por estenose pulmonar valvular, displasia tricúspide e  



 

Tabela 3. (continuação). 

Love. Raça Indeterminada, 11 meses, fêmea

 Diagnóstico de estenose pulmonar aos 

Sopro sistólico grau IV/VI sobre a base esquerda do coração

          sistólico grau III/VI à direita

 Cardiomegália direita. 

FC 120bpm, eixo QRS 165º, ondas S negativas na I, II, III, aVL e aVF, alterações 

 Hipertrofia severa do ventrículo direito e septo interventricular, com movimento paradoxal do septo. 

        Hipertrofia moderada do ventrículo esquerdo. 

        Hiperecogenicidade subendocardial.

        Hipertrofia infundibular, espessamento dos folhetos valvulares, dilatação do tronco pulmonar.

        Crista hiperecogénica sub-

        FS 66,7%. 

νννν   2,99m/s (transpulmonar) �

propranolol 5mg BID  

Dx  Insuficiência cardíaca de ejecção grau II por estenose pulmonar valvular, hipertrofia 

        infundibular e estenose sub

Max. Boxer, 6 anos, macho.

Síncopes esporádicas desde há 

Sopro sistólico grau II/VI sobre a base esquerda do coração

FC 120bpm, eixo QRS 45º, 

 Hipertrofia moderada a severa 

        Anel hiperecogénico sub-aórtico.

        FS 56%. 

νννν   >1m/s (transaórtica)  

propranolol 20mg BID  

Dx  Insuficiência cardíaca de ejecção grau II por estenose 

Bute. Boxer, 10 anos, macho.

Diagnóstico de estenose sub

Sopro sistólico grau III/VI sobre a base esquerda do coração

         estável. 

 Crista hiperecogénica sub-

        Insuficiência mitral com dilatação ligeira do átrio esquerdo. 

        FS 32%. 

νννν   não determinada  

maleato de enalapril 10mg SID + furosemida 40mg SID + 

Dx  Insuficiência cardíaca congestiva 

 

História pregressa.  Exame físico. 

 Ecocardiografia.  νννν Velocidade máxima de fluxo.
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Raça Indeterminada, 11 meses, fêmea 

Diagnóstico de estenose pulmonar aos 7 meses. Síncopes frequentes.  

/VI sobre a base esquerda do coração, com irradiação cranial e caudal, sopro 

à direita. TRC 3-4s. 

FC 120bpm, eixo QRS 165º, ondas S negativas na I, II, III, aVL e aVF, alterações 

severa do ventrículo direito e septo interventricular, com movimento paradoxal do septo. 

Hipertrofia moderada do ventrículo esquerdo.    

Hiperecogenicidade subendocardial. 

Hipertrofia infundibular, espessamento dos folhetos valvulares, dilatação do tronco pulmonar.

-aórtica. 

� 36mmHg. 2,69m/s (transaórtica) � 29mmHg. 

de ejecção grau II por estenose pulmonar valvular, hipertrofia 

infundibular e estenose sub-aórtica fixa. 

Boxer, 6 anos, macho. 

esporádicas desde há 6 meses. 

/VI sobre a base esquerda do coração. Pulso arterial periférico hipocinético.

5º, aumento ligeiro da amplitude das ondas R na II. 

moderada a severa do ventrículo esquerdo.    

aórtico. 

de ejecção grau II por estenose sub-aórtica fixa. 

Boxer, 10 anos, macho. 

Diagnóstico de estenose sub-aórtica fixa aos 6 anos, associada a insuficiência mitral. Fibrilhação atrial.

/VI sobre a base esquerda do coração com irradiação cranial, ritmicamente 

-aórtica. 

Insuficiência mitral com dilatação ligeira do átrio esquerdo.    

maleato de enalapril 10mg SID + furosemida 40mg SID + propranolol 20mg BID + digoxina 0,062mg BID

congestiva grau II por estenose sub-aórtica fixa. 

Exame físico.  Radiografia.  Electrocardiografia. 

Velocidade máxima de fluxo.   Terapêutica medicamentosa. 

, com irradiação cranial e caudal, sopro  

FC 120bpm, eixo QRS 165º, ondas S negativas na I, II, III, aVL e aVF, alterações do segmento ST. 

severa do ventrículo direito e septo interventricular, com movimento paradoxal do septo.  

Hipertrofia infundibular, espessamento dos folhetos valvulares, dilatação do tronco pulmonar. 

de ejecção grau II por estenose pulmonar valvular, hipertrofia  

. Pulso arterial periférico hipocinético. 

anos, associada a insuficiência mitral. Fibrilhação atrial. 

com irradiação cranial, ritmicamente  

+ digoxina 0,062mg BID 

 Dx Diagnóstico.  
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2. Discussão 

 

2.1 Prevalência das Obstruções Congénitas de Saída Ventricular no IVP 

Durante o período de estágio no IVP, foram identificadas malformações cardiovasculares em 

10 canídeos, o que corresponde a cerca de 1,4% de todos os canídeos observados, a 5,4% 

dos submetidos a avaliação cardiovascular e a 9,2% dos canídeos com afecções cardíacas. 

As malformações identificadas foram a estenose pulmonar valvular (n=3), a estenose 

pulmonar associada a displasia tricúspide (n=1), a estenose pulmonar valvular associada a 

hipertrofia infundibular e estenose sub-aórtica fixa (n=1), a estenose sub-aórtica fixa (n=2), a 

displasia tricúspide (n=1), defeito do septo interventricular (n=1) e defeito do septo interatrial 

(n=1).  

Esta distribuição das malformações cardiovasculares observadas no IVP, embora em 

número absoluto de casos reduzido, é consistente com a prevalência descrita na literatura. 

Curiosamente, 70% destes casos de malformação corresponderam a obstruções congénitas 

de saída ventricular, o que levanta algumas considerações. Em primeiro lugar, esta 

frequência é bastante superior à geralmente descrita na literatura, em que as obstruções 

congénitas de saída ventricular correspondem de 34 a 55,6% dos casos de malformação 

cardiovascular (Buchanan, 1992; Oyama et al., 2005; Patterson, 1968; Tidholm, 1997). Por 

outro lado, uma das malformações descritas na literatura como sendo das mais frequentes, 

a persistência do ductus arteriosus, não foi identificada em qualquer animal, mesmo apesar 

de terem sido observados bastantes animais da raça Caniche, conhecida pela sua 

predisposição para esta malformação.  

Dos animais com obstrução congénita de saída ventricular, 3 (42,9%) eram da raça Boxer, o 

que corresponde a 60,0% dos cães desta raça com doença cardíaca e a 9,4% de todos os 

observados. Estes dados ilustram a grande prevalência das malformações cardiovasculares 

com obstrução de saída ventricular em animais de raça Boxer, como apresentado 

anteriormente. Além de um animal da raça Chihuahua, também incluída na literatura como 

apresentando predisposição para estenose pulmonar, foi também identificado um caso num 

Leão da Rodésia, raça em que as malformações cardiovasculares não são de todo 

frequentes. Por esse motivo, seria interessante avaliar do ponto de vista cardiovascular os 

progenitores deste animal, assim como os outros animais da mesma ninhada, apesar de, 

segundo o proprietário, nenhum apresentar sinais clínicos de doença. Os outros dois 

animais com obstruções congénitas de saída ventricular eram de raça indeterminada de 

pequeno porte, não sendo possível determinar se possuíam ancestrais pertencentes às 

raças mais frequentemente afectadas. 

Em relação ao sexo dos animais observados, 5 (71,4%) era machos e 2 (28,6%) eram 

fêmeas, o que está de acordo com a maior frequência destas malformações em machos que 
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alguns autores referem (Buchanan, 1992; Bussadori et al., 2001a; Ristic et al., 2001; 

Tidholm, 1997). 

 

2.2 História pregressa e sintomatologia  

À excepção da Kanela, cujo diagnóstico foi efectuado numa altura em que o animal era 

perfeitamente assintomático e, segundo o proprietário, até bastante activo, todos os outros 

animais eram sintomáticos à apresentação, com uma intolerância ao exercício que surgia 

sob a forma de síncope em 4 deles. No entanto, o exame físico de todos os animais 

apresentava sinais explícitos de doença cardiovascular, nomeadamente a presença de um 

sopro sistólico de grau II/VI ou superior à auscultação. Outros sinais sugestivos de doença 

cardiovascular detectados ao exame físico foram dispneia, aumento do tempo de replecção 

capilar, pulso arterial periférico hipocinético, défices de pulso, ingurgitamento e pulso jugular 

e distensão abdominal compatível com ascite. 

O Júnior foi o animal em que a doença cardíaca teve uma manifestação mais precoce, 

permitindo o diagnóstico da malformação em idade muito jovem. Apesar de não serem 

conhecidos outros animais da mesma ninhada, o facto de o Júnior ter um co-habitante da 

mesma raça e sensivelmente da mesma idade mas com um desenvolvimento corporal e 

uma actividade bastante superior, segundo a descrição da proprietária, pode ser 

interpretado como um sinal subtil de intolerância ao exercício que poderia facilmente ser 

menosprezado noutras condições. Curiosamente, a manifestação clínica mais evidente no 

caso do Júnior era a presença de tosse seca não produtiva, o que não é de todo comum em 

animais com estenose pulmonar. Apesar do exame radiológico do tórax do Júnior efectuado 

pelo veterinário assistente não apresentar alterações evidentes do campo pulmonar ou do 

tracto respiratório inferior, não se pode excluir a presença concomitante de uma afecção do 

foro respiratório responsável pela tosse, visto não existirem motivos cardíacos, além de uma 

possível hipoperfusão pulmonar ligeira, que a justificassem. Em todos os animais com 

estenose aórtica, quer na forma isolada quer na forma associada a estenose pulmonar, a 

primeira manifestação clínica de doença cardiovascular surgiu sob a forma de síncopes, o 

mesmo acontecendo a um dos animais com estenose pulmonar na forma isolada. 

Curiosamente, em dois dos animais com obstruções mais severas do tracto de saída 

ventricular direita, o Júnior e o Fred, os sinais clínicos de diminuição de débito surgiram sob 

a forma de intolerância ao exercício mas não de síncopes, enquanto a Kanela, cujo 

gradiente de pressão era significativamente elevado, não apresentava no entanto qualquer 

sintomatologia. Note-se ainda que um dos animais, o Tommy, aparentemente apresentou 

resolução espontânea das síncopes com o crescimento, o que pode ser resultado de 

mecanismos de remodelação e adaptação cardíaca aparentemente eficazes. No entanto, 

não se pode excluir a hipótese de as síncopes que este animal apresentara em jovem 

estarem relacionadas com alterações não cardíacas, nomeadamente neurológicas. Este 
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facto vem chamar a atenção para a necessidade de uma cuidadosa identificação das 

síncopes cardiovasculares e, nomeadamente, a sua distinção de crises epileptiformes.  

É importante realçar que os dois animais com estenose aórtica isolada, ambos da raça 

Boxer, só apresentaram sintomatologia cardiovascular explícita, sob a forma de síncopes, 

aos 6 anos de idade. Apesar de por esse motivo nunca terem sido avaliados 

especificamente do ponto de vista cardiovascular, ambos eram acompanhados por médicos-

veterinários e observados com uma regularidade no mínimo anual. Note-se que a estenose 

aórtica é considerada por muitos autores uma doença progressiva, com tendência ao 

agravamento da obstrução e das próprias lesões morfológicas ao longo do tempo, embora 

esta progressão ocorra geralmente de forma mais rápida e em idades mais precoces 

(French et al., 2000). No entanto, apenas quando começaram a exibir intolerância marcada 

ao exercício, se valorizou a presença dos sopros cardíacos à auscultação. Este facto 

demonstra a importância de uma auscultação cardíaca cuidadosa, principalmente em 

animais jovens, e a dificuldade inerente à auscultação de animais da raça Boxer. Enquanto 

em idades jovens a presença de sopros inocentes ou fisiológicos, caracterizados por serem 

sistólicos, de duração curta, suaves (intensidade grau II/VI ou inferior) e mais intensos na 

base esquerda do coração, ser bastante comum, a sua persistência ou agravamento após 

os 4 a 6 meses de idade deve ser interpretada como um sinal de doença cardiovascular 

(Goodwin, 2001; Nelson & Couto, 2006), como aconteceu no caso do Júnior e da Kanela, 

em que apesar da sua tenra idade, a intensidade elevada dos sopros levou a uma 

investigação clínica mais detalhada e ao diagnóstico precoce da malformação.  

 

2.3 Importância do diagnóstico precoce no controlo das malformações 

cardiovasculares 

Como já foi visto, a idade dos animais na altura do diagnóstico variou entre os 3 meses e os 

6 anos de vida. Esta grande variação é um dos factores que dificulta o estabelecimento de 

esquemas de reprodução que permitam eliminar estas malformações da população. 

Enquanto nos casos em que o diagnóstico foi efectuado em tenra idade foi aconselhado que 

se evitasse a reprodução dos animais, um dos casos em que a malformação só foi 

identificada aos 6 anos de idade tinha já sido cruzado com uma fêmea da mesma raça e 

originado descendência. Apesar de não se conhecer o estado clínico destes animais, é 

possível que o diagnóstico tardio da malformação tenha levado à sua transmissão à 

descendência e contribuído assim para a perpetuação da doença. Este é também um dos 

motivos pelos quais seria útil avaliar os animais com relação familiar directa com a Kanela, 

não só sob uma perspectiva clínica mas também para atempadamente decidir do seu 

potencial reprodutor.  
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2.4 Limitações da Radiologia torácica no diagnóstico das obstruções de saída 

ventricular 

Alguns dos animais observados tinham já sido submetidos a exames radiográficos do tórax 

pelos seus veterinários assistentes, nomeadamente o Júnior, a Love e o Freddy. Em todos 

eles era evidente um aumento da silhueta cardíaca, variando entre ligeira e da metade 

direita do coração nos casos da Love e do Júnior, a exuberante e global no caso do Freddy 

devido à presença de derrame pericárdico. Apesar do exame radiológico do tórax estar 

facilmente ao dispor na prática clínica e de ser útil para suportar um diagnóstico de 

obstrução do tracto de saída ventricular direito ou identificar anomalias que sugiram da 

presença de outro defeito, a verdade é que frequentemente é difícil de avaliar e oferece 

pouca informação acerca da gravidade da lesão, como referido por vários autores (Hansson 

et al., 2005; Kittleson & Kienle, 1998; Lamb, Tyler, Boswood, Skelly & Cain, 2000; Lamb et 

al., 2001). No caso do Freddy existiam alterações radiográficas óbvias devido à presença de 

insuficiência cardíaca explícita com derrame pericárdico e ascite, o que no entanto não 

permitia definir o grau de dilatação de câmaras.  

 

2.5 Relação entre os achados electrocardiográfico e ecocardiográficos e as alterações 

miocárdicas 

As alterações nos traçados electrocardiográficos dos animais com obstrução congénita de 

saída ventricular direita estão relacionadas com a presença de hipertrofia ventricular direita, 

nomeadamente o desvio do eixo eléctrico médio do coração para a direita. É interessante 

verificar que o grau de desvio apresentou algum paralelismo com o grau de hipertrofia, 

sendo menor no caso do Tommy (120º) e da Love (165º), cujas hipertrofias ventriculares 

eram moderadas, e maior no caso do Júnior (-150º), que tinha uma hipertrofia do ventrículo 

direito exuberante. Foram também identificadas ondas S proeminentemente negativas nas 

derivações I, II, III, aVL e aVF, o que indica um aumento da massa ventricular nas zonas 

apicais do coração. Este aumento da amplitude das ondas S era particularmente evidente 

na derivação I do Tommy. Tanto a Love como o Júnior apresentaram ainda alterações do 

segmento ST e ondas T aberrantes que podem ser interpretadas como um reflexo das 

dificuldades de repolarização do miocárdio hipertrofiado, com zonas de hipoxia e de fibrose 

isquémica (Martin, 2000). O bloqueio de ramo direito identificado no traçado 

electrocardiográfico do Tommy corresponde a um atraso na condução do impulso eléctrico 

através do ramo direito do feixe de His, o que poderá estar relacionado com as lesões 

miocárdicas impostas pela hipertrofia da parede ventricular direita e do septo interventricular 

e contribuir para o desvio do eixo eléctrico médio para a direita. Em relação ao Fred, apesar 

de poder surgir fibrilhação atrial após drenagem súbita de um derrame pericárdico (Martin, 

2000), neste caso o traçado electrocardiográfico foi registado uma semana após 

pericardiocentese e, apesar de não ter sido repetido, cerca de 45 dias depois continuavam a 
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existir evidências de fibrilhação atrial ao exame físico e à ecocardiografia. Estes dados 

reforçam a ideia de que a taquiarritmia supraventricular apresentada pelo Fred seria 

resultado da distensão severa do átrio direito e não da drenagem pericárdica. Note-se ainda 

que o traçado electrocardiográfico do Fred não apresentou as alterações comuns em 

situações de derrame pericárdico como sejam uma amplitude da onda R nas derivações I, II, 

II e aVF inferior a 0,5mV ou a presença de alternância isoeléctrica (Buchanan, 1999), o que 

pode ser explicado pelo facto de, na altura em que o traçado foi obtido, o volume de 

derrame não ser muito exuberante e a distensão crónica do saco pericárdico ter levado a 

uma perda da elasticidade do mesmo. No caso do Bute, a fibrilhação atrial sustentada 

estava possivelmente relacionada com a distensão progressiva do átrio esquerdo devido à 

regurgitação mitral secundária à obstrução de saída ventricular esquerda. Por outro lado, o 

Max não apresentava evidências de dilatação atrial, o que pode explicar o facto de o seu 

traçado electrocardiográfico não ter revelado quaisquer alterações relevantes das ondas P 

ou da morfologia do complexo QRS além de um aumento ligeiro da amplitude do mesmo na 

derivação II, relacionado com a hipertrofia ventricular esquerda. 

Em todos os animais com obstrução congénita de saída ventricular direita era bem evidente 

do ponto de vista ecocardiográfico uma hipertrofia da parede ventricular direita e do septo 

interventricular. Esta hipertrofia septal estava associada a imobilidade ou a movimento 

paradoxal do septo em 4 dos casos e ainda a MSAVM num caso, originando turbulência de 

fluxo e obstrução dinâmica do tracto de saída ventricular esquerdo. Estas alterações da 

mobilidade septal pareceram estar relacionadas com o grau de hipertrofia ventricular e do 

próprio septo, com os animais cuja hipertrofia era moderada a apresentarem imobilidade 

septal e os animais cuja hipertrofia era severa a apresentarem movimento paradoxal. À 

excepção do caso do Fred, que será discutido adiante, e da Kanela, em todos os casos de 

obstrução de saída ventricular direita existiam sinais de isquémia e fibrose do miocárdio, 

evidenciadas ecocardiograficamente pela presença de zonas de hiperecogenicidade 

subendocardial. Esta ausência de fibrose explícita do miocárdio da Kanela pode ser 

explicada pela sua tenra idade. 

 

2.6 Dificuldades na determinação do tipo de estenose  

Apesar da valva pulmonar ser quase sempre visualizada com dificuldade, é interessante 

notar que num dos casos, o Tommy, existia espessamento dos folhetos valvulares sem 

dilatação do tronco pulmonar, o que é consistente com uma estenose pulmonar valvular tipo 

2 de Patterson, mas não parecia existir a hipoplasia do ânulo frequentemente associada a 

esta malformação. Por outro lado, em dois casos, o Júnior e o Fred, existia a hipoplasia do 

ânulo das estenoses pulmonares valvulares tipo 2, mas também a dilatação pós-estenótica 

do tronco pulmonar e a ausência de espessamento dos folhetos das estenoses pulmonares 

valvulares tipo 1. Noutro caso, o da Love, apesar da zona ser visualizada com dificuldade, 
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os folhetos pareciam espessados, como nas estenoses pulmonares valvulares tipo 2, mas 

existia dilatação do tronco pulmonar, como nas estenoses tipo 1. Apenas no caso da Kanela 

as lesões detectadas são consistentes com uma situação de estenose pulmonar valvular 

tipo 2, ao apresentar espessamento ligeiro dos folhetos, hipoplasia do anel e ausência de 

dilatação pós-estenótica. 

Estes resultados vão de encontro ao actualmente considerado pela generalidade dos 

autores, segundo os quais estes tipos de deformação valvular são muitas vezes 

indistinguíveis, apresentando a maioria dos animais formas intermédias entre os dois tipos 

clássicos de estenose pulmonar valvular (Fossum, 2007). Note-se ainda que num dos casos 

de estenose pulmonar valvular, a Love, existia concomitantemente uma hipertrofia da zona 

infundibular. Apesar de não se poder determinar se faria parte da lesão congénita ou seria 

secundária à obstrução de fluxo, como descrito anteriormente, esta hipertrofia da zona 

infundibular era responsável por uma componente dinâmica de obstrução, determinada pelo 

fluxo aumentado e de perfil côncavo a nível do infundíbulo. Curiosamente, uma hipertrofia 

infundibular não parecia ocorrer nem no caso do Júnior nem no da Kanela, apesar de estes 

animais apresentarem obstruções de fluxo mais exuberantes, o que reforça a ideia de que a 

hipertrofia infundibular da Love faria parte da malformação congénita. 

Em relação ao tracto de saída ventricular esquerdo, as lesões fixas foram mais facilmente 

identificáveis, surgindo sob a forma de uma crista hiperecogénica localizada imediatamente 

abaixo do aparelho valvular em dois animais e sob a forma de um anel completo noutro 

animal.  

 

2.7 Limitações da classificação da severidade da obstrução a partir da velocidade 

máxima de fluxo obtida por Doppler 

A principal dificuldade na avaliação destes casos residiu na determinação da gravidade da 

estenose a partir das velocidades máximas obtidas por Doppler. De facto, as velocidades 

máximas no tracto de saída ventricular direito obtidas nos casos da Love e do Júnior foram, 

respectivamente, de 2,99m/s e de 3,21m/s, o que corresponde a gradientes de pressão de 

36 e 41mmHg. Segundo a classificação da gravidade da estenose proposta por Bussadori et 

al. (2000) e frequentemente utilizada por vários autores, estes gradientes indicam a 

presença de estenose ligeira, o que não é de todo consistente com os quadros clínicos 

apresentados. Além disso, ambos apresentavam movimento paradoxal do septo, que está 

geralmente associado a pressões ventriculares direitas superiores a 100mmHg. Já no caso 

da Kanela, que era perfeitamente assintomática, a velocidade máxima obtida foi de 3,43m/s, 

o que corresponde a um gradiente de pressão de 47mmHg que é muito próximo da 

transição das estenoses ligeiras para as moderadas. Não deixa de ser curioso notar que 

este animal, o único assintomático à altura do diagnóstico, seja aquele em que se conseguiu 

determinar uma velocidade máxima de fluxo mais elevada. Por outro lado, apesar de não se 
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ter conseguido determinar com exactidão o pico de velocidade máxima devido ao fenómeno 

da dispersão de sinal no caso do Tommy, esta velocidade parecia estar apenas ligeiramente 

acima de 0,8m/s, o que indicaria ausência de estenose. No entanto, o Tommy apresentava 

lesões anatómicas óbvias de espessamento valvular e hipertrofia ventricular direita e 

funcionais de turbulência de fluxo, não sendo muito correcto diagnosticar uma ausência de 

obstrução apenas com base no valor da velocidade.  

Estes resultados sugerem que, mesmo quando efectuada por clínicos experientes, a 

determinação exacta da velocidade máxima de fluxo através da obstrução é difícil de 

realizar, não devendo ser utilizada isoladamente no diagnóstico e no estabelecimento do 

prognóstico de animais com obstrução de saída ventricular direita. Além disso, estudos 

indicam que a determinação da velocidade de fluxo transpulmonar é das medições 

cardíacas com maior variabilidade intra e inter-observadores (Dukes-McEwan, French & 

Corcoran, 2002). O mesmo aconteceu nos animais com obstrução do tracto de saída 

ventricular esquerda, contudo nestes casos a dificuldade na adopção de critérios para 

classificação da gravidade da estenose seja ainda maior, como apresentado anteriormente. 

De facto, tomando como exemplo o caso da Love, em que a velocidade máxima obtida foi 

de 2,69m/s, constata-se que, tendo em consideração os critérios sugeridos por Oyama et al. 

(2005), Linde & Koch (2006) ou Bussadori et al. (2000), a estenose é claramente classificada 

como ligeira. Por outro lado, adoptando os critérios sugeridos por O'Leary et al. (2005) ou 

Kittleson & Kienle (1998), esta velocidade corresponde, respectivamente, ao limite inferior 

ou superior do intervalo que define as estenoses ligeiras, podendo facilmente ser 

considerada como normal se ligeiramente inferior ou moderada se ligeiramente superior. Se 

determinarmos a gravidade da obstrução pelo método da razão entre os diâmetros da zona 

estenosada e da aorta, obtém-se um valor de 0,58 que é de igual modo indicativo de 

estenose ligeira. No entanto, a hipertrofia do septo interventricular poderia contribuir com 

uma componente dinâmica para a obstrução sub-aórtica. Desta forma, a presença 

concomitante de estenose pulmonar valvular, estenose sub-aórtica fixa, hipertrofia 

infundibular e possivelmente ainda uma componente dinâmica de obstrução esquerda pela 

hipertrofia septal, actuaria de forma sinérgica para uma redução acentuada no débito 

cardíaco. Note-se ainda que a taquicardia paroxística apresentada pela Love poderia, em 

situações de necessidade aumentada de débito como o exercício ou stress, ser responsável 

por uma exacerbação da obstrução de fluxo e diminuição ainda maior no débito cardíaco. 

Por razões semelhantes às apresentadas anteriormente em relação ao diagnóstico do 

Tommy, no caso do Max, apesar de não ser ter conseguido determinar o valor exacto da 

velocidade transaórtica, a presença de fluxo turbulento na zona, associada à lesão 

anatómica óbvia, à hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo e à presença de síncopes, 

sustentaram o diagnóstico de estenose sub-aórtica fixa.  
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Estas considerações ilustram a dificuldade de diagnóstico das malformações 

cardiovasculares, a importância da avaliação cuidadosa de cada animal e a necessidade de 

se estabelecerem outras formas de classificação da severidade da doença, possivelmente 

considerando de forma indexada os vários dados clínicos. 

 

2.8 Importância da presença concomitante de várias malformações para o quadro 

clínico e prognóstico 

Tanto a Love como o Fred exemplificam claramente como a existência concomitante de 

outras malformações pode influenciar a apresentação clínica e o prognóstico de animais 

com obstrução do tracto de saída ventricular direita. No caso do Fred, possivelmente existia 

uma displasia tricúspide concomitante que seria responsável pela insuficiência cardíaca 

congestiva direita, com regurgitação valvular severa, dilatação do átrio direito, derrame 

pericárdico e ascite. De facto, enquanto os restantes animais com obstrução de saída 

ventricular direita se encontravam em insuficiência cardíaca de ejecção de grau II, a 

situação do Fred era consistente com uma insuficiência cardíaca global de grau IIIA, o que, 

de acordo com a revisão da literatura, não é de todo comum em animais com estenose 

pulmonar isolada (Johnson & Martin, 2004; Kittleson & Kienle, 1998; Minors et al., 2006). 

Contudo, a dilatação exuberante das quatro câmaras cardíacas e a fracção de encurtamento 

sistólico de 20% indicam a existência de uma cardiomiopatia dilatada. Note-se que em todos 

os outros animais a contractilidade miocárdica estava preservada, o que é ilustrado pela 

presença de fracções de encurtamento sistólico entre 32,0 e 66,7%. A cardiomiopatia 

dilatada do Fred poderá ter surgido secundariamente ao stress miocárdico crónico e à 

taquiarritmia sustentada, ou constituir uma lesão primária como a que se observa na 

cardiomiopatia dilatada do Boxer e do Doberman Pincher. De qualquer forma, a dilatação 

severa das câmaras cardíacas seria responsável por uma diminuição ainda maior do débito 

cardíaco, um agravamento da distensão do ânulo valvular da tricúspide, um aumento do 

volume regurgitante, uma distensão atrial severa que sustentava a fibrilhação atrial e pelo 

agravamento global da disfunção e falência cardíaca. O caso do Fred é também 

particularmente útil para ilustrar a influência do débito cardíaco na velocidade de fluxo 

transvalvular. No primeiro exame do Fred conseguiu-se obter uma velocidade máxima de 

6,47m/s, correspondente a um gradiente de pressão de 168mmHg e indicativa de estenose 

severa. No entanto, quando o exame foi repetido cerca de 2 meses depois, a velocidade 

máxima obtida foi de apenas 2,95m/s, o que corresponderia a uma estenose ligeira. Esta 

diferença exuberante nas velocidades de fluxo está obviamente relacionada com as 

condições de perda de contractilidade e diminuição do débito evidenciadas na segunda 

ecocardiografia, em que o Fred apresentava uma fracção de encurtamento de apenas 20%, 

uma regurgitação tricúspide exuberante e se encontrava em fibrilhação atrial. 
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2.9 Opções terapêuticas e prognóstico 

Apesar de nos casos de obstrução ao fluxo de saída ventricular geralmente estar contra-

indicada a terapêutica medicamentosa com fármacos inotrópicos positivos devido à 

hipertrofia ventricular, nos casos do Fred e do Bute esta foi instituída. De facto, o Fred vinha 

sendo medicado oralmente com maleato de enalapril, furosemida e ácido acetilsalicílico, no 

entanto, devido à fibrilhação atrial e à cardiomiopatia dilatada, foi adicionada à medicação 

de base a administração oral de digoxina. Com esta digitalização, pretendia-se minimizar a 

taquiarritmia supraventricular e fornecer um suporte inotrópico positivo sem os efeitos 

inotrópicos negativos dos β-bloqueadores ou dos antagonistas dos canais de cálcio, 

fármacos frequentemente utilizados como anti-arrítmicos (Sisson & Kittleson, 1999). No caso 

do Bute, a administração oral de propranolol parece ter sido insuficiente para impedir o 

desenvolvimento de fibrilhação atrial, tendo sido também neste caso instituída a 

administração oral de digoxina, também com o objectivo de minimizar os sinais congestivos 

esquerdos. A administração de propranolol como terapêutica medicamentosa única foi 

instituída nos casos da Love e do Max. No caso do Júnior não foi instituída a administração 

de um β-bloqueador pois a frequência cardíaca apresentada é aceitável para a idade e porte 

do animal. Em todos os casos foi ainda aconselhada iniciar uma dieta restrita em sódio, de 

modo a contrariar a hipervolémia provocada pela hiperactivação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona, e evitar situações de stress ou exercício físico intensos, de modo 

a reduzir o trabalho cardíaco (Nelson & Couto, 2006). 

De todos os casos acompanhados, a realização de uma intervenção cirúrgica foi 

aconselhada no Júnior e na Kanela. Em ambos os casos o procedimento indicado foi a 

Patch Graft Fechada, justificada pela presença de lesões valvulares com hipoplasia anular, 

pela tenra idade, pelo porte miniatura no caso do Júnior, pela disponibilidade de 

equipamentos e pela experiência e familiariedade do cirurgião com a técnica. Apesar dos 

elevados riscos intra-operatórios que uma intervenção deste tipo implica, especialmente no 

caso do Júnior devido ao seu pequeno porte, a opção cirúrgica seria a única forma de 

eliminar a obstrução e assim melhorar o prognóstico a longo prazo destes animais. Caso 

contrário, o prognóstico de ambos é muito reservado. No caso do Júnior existia já 

sintomatologia explícita, que se esperava vir a desenvolver a curto prazo no caso da Kanela, 

e evidências de adaptações compensatórias e de remodelação cardíaca exuberantes. Neste 

sentido é extremamente importante que o médico-veterinário seja capaz de estabelecer um 

bom diálogo com os proprietários dos animais, no sentido de em conjunto conseguirem 

encontrar um compromisso entre as expectativas dos proprietários, a disponibilidade técnica 

e financeira e o bem-estar do animal. Assim sendo, é fundamental que os proprietários 

compreendam que, ao estar a submeter os seus animais, na altura perfeitamente 

assintomáticos ou com uma qualidade de vida aceitável, a uma intervenção cirúrgica de 

risco considerável, estarão a investir para que essa qualidade de vida se mantenha ou 
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melhore e simultaneamente também para que a esperança média de vida aumente 

consideravelmente. Em ambos os casos os proprietários estavam receptivos à opção 

cirúrgica, no entanto, à altura de finalização desta dissertação e por motivos técnicos, o 

procedimento ainda não se tinha efectuado. 

Note-se ainda que o Júnior, apesar de muito jovem, apresentava já sinais de isquémia e 

fibrose miocárdica, e, apesar da sua frequência cardíaca média ser aceitável para um 

animal daquela idade e porte, em termos de terapêutica medicamentosa o Júnior poderia vir 

a beneficiar da administração de propranolol, devido aos seus efeitos de redução do 

consumo de oxigénio pelo miocárdio (Oyama et al., 2005). A terapêutica cirúrgica não 

estava indicada no caso da Love devido ao quadro apresentado ser o resultado da presença 

de várias malformações concomitantes, não fazendo sentido investir na diminuição de uma 

das obstruções estando as outras presentes. Neste caso, o maneio clínico poderia passar 

pelo controlo da isquémia miocárdica, de eventuais taquiarritmias e pela redução do trabalho 

cardíaco. Apesar dos critérios para estabelecimento do prognóstico em animais com 

obstruções de saída ventricular não estarem definidos, a literatura indica que a maior parte 

dos animais com estenose pulmonar ligeira a moderada geralmente têm vidas praticamente 

normais, excepto na presença de defeitos concomitantes (Oyama et al., 2005). Contudo, nos 

casos aqui apresentados terá de se ter em conta outros dados clínicos, devido às limitações 

do gradiente de pressão para o estabelecimento da gravidade da lesão já apresentadas. No 

caso do Fred, o prognóstico é muito reservado a curto prazo devido ao estado de falência 

cardíaca eminente. Mesmo conseguindo controlar os sinais congestivos e a fibrilhação atrial, 

qualquer tentativa de reduzir o grau de obstrução de saída ventricular seria frustrada pela 

insuficiência tricúspide e pela disfunção miocárdica severa. O prognóstico dos restantes 

animais é mais favorável, devido à sintomatologia controlável, à gravidade aparentemente 

ligeira das obstruções e à ausência de lesões concomitantes. De acordo com a literatura, 

cerca de 22% dos animais com estenose aórtica morrem repentinamente, a maior parte dos 

quais durante os primeiros 3 anos de vida (Oyama et al., 2005), o que não se verificou 

nestes casos. É provável que estes animais tenham uma longevidade aceitável e que a 

evolução da doença cardíaca se efectue lenta e progressivamente, como tem vindo a 

acontecer gradualmente no caso do Bute ao desenvolver uma insuficiência cardíaca 

congestiva esquerda. Contudo, o risco de morte súbita destes animais não deve ser 

desconsiderado. 
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Capítulo IV. Considerações Finais 

 

Esta Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária resulta de um estágio de 6 

meses efectuado no IVP que permitiu a aquisição de aptidões práticas, o reforço dos 

conhecimentos técnico-científicos, o desenvolvimento da autonomia e responsabilidade 

profissionais e a sensibilização para as dificuldades e peculiaridades inerentes à prática 

clínica. Apesar de terem sido acompanhados casos clínicos relativos à maior parte das 

especialidades médico-veterinárias, as características particulares da casuística do IVP 

permitiram uma especial dedicação à área da Cardiologia. Nesta especialidade foram 

avaliados cerca de 199 animais, tendo-se identificado 119 casos de doença cardiovascular, 

dos quais 90,7% consistiam em doenças cardíacas adquiridas e 9,3% em malformações 

cardiovasculares. 

Esta reduzida prevalência das malformações cardiovasculares na casuística observada, 

consistente com os valores geralmente referidos na literatura, não pode ser desvalorizada 

clinicamente. O acompanhamento destes casos de malformação cardiovascular, e em 

particular de 7 casos de obstrução congénita de saída ventricular em canídeos, motivou a 

escolha do tema desta dissertação. De facto, estudos epidemiológicos indicam estas 

malformações como as mais frequentemente diagnosticadas, com uma prevalência que 

varia conforme a zona geográfica e o tempo e que está relacionada com alterações na 

popularidade de algumas raças. A constatação de que certas raças apresentam 

predisposição para estas malformações sugere fortemente que factores genéticos estejam 

envolvidos, embora os mecanismos exactos de heritabilidade não estejam ainda 

esclarecidos. Nos casos clínicos acompanhados, verificou-se uma maior prevalência de 

animais da raça Boxer, uma das raças mais frequentemente referidas como apresentando 

predisposição quer para obstruções congénitas de saída ventricular direita como esquerda. 

As obstruções congénitas de saída ventricular direita podem ser causadas por anomalias 

estreitamente relacionadas com o aparelho valvular, nestas se incluindo a estenose 

pulmonar valvular, a estenose pulmonar supravalvular e a estenose pulmonar subvalvular, 

ou localizadas em maior profundidade no ventrículo direito, como as estenoses 

infundibulares ou o ventrículo direito de dupla câmara. Existe ainda uma forma peculiar de 

estenose pulmonar relacionada com a presença de uma artéria coronária única. Em relação 

ao tracto de saída ventricular esquerdo, a obstrução de fluxo pode surgir sob a forma de 

estenose aórtica valvular, estenose aórtica supravalvular e estenose aórtica subvalvular ou 

estenose sub-aórtica. A estenose sub-aórtica pode ainda dever-se a componentes fixos ou 

dinâmicos de obstrução. Apesar de todas estas formas de obstrução de saída ventricular 

apresentarem características distintas, as elevadas frequências da estenose pulmonar 

valvular e da estenose sub-aórtica levam a que por vezes os termos obstrução congénita de 

saída ventricular direita e estenose pulmonar, por um lado, e obstrução congénita de saída 
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ventricular esquerda e estenose sub-aórtica, por outro, sejam utilizados como coincidentes. 

Além disso, existe alguma falta de concordância entre autores na descrição e classificação 

dos tipos de obstrução encontrados, o que é em parte justificado pela escassez de casos 

descritos e pela valorização de diferentes critérios na avaliação dos animais. Contudo, um 

diagnóstico diferencial preciso entre as várias formas de obstrução é fulcral para a correcta 

avaliação clínica do animal, para a escolha fundamentada da opção terapêutica e para o 

estabelecimento do prognóstico.  

Apesar da história clínica, da raça do animal e da sua idade fornecerem informações 

importantes para o diagnóstico, este é feito principalmente com base em dados obtidos pela 

auscultação cardíaca e por métodos complementares de diagnóstico como a radiografia 

torácica, a electrocardiografia e a ecocardiografia. De facto, muitos dos animais com 

obstruções ligeiras são assintomáticos e por esse motivo uma auscultação cardíaca 

cuidadosa e precisa é fundamental na avaliação destes animais, principalmente nas raças 

predispostas. Estes animais apresentam sopros cardíacos geralmente de intensidade 

elevada e com características específicas, que muitas vezes são também o único sinal de 

doença cardiovascular detectado ao exame físico. A radiografia, apesar de poder suportar 

um diagnóstico de malformação ou excluir outras afecções, é de valor limitado no 

diagnóstico das obstruções congénitas de saída ventricular, devido ao facto de ser difícil de 

avaliar e destas malformações muitas vezes não originarem alterações explícitas do exame 

radiográfico. Por outro lado, a electrocardiografia fornece dados importantes para a 

avaliação clínica destes animais, ao poder sugerir da presença de alterações rítmicas ou de 

condução miocárdica que têm implicações relevantes para a terapêutica e o prognóstico. 

Contudo, actualmente a ecocardiografia em geral, e a ultrassonografia por Doppler Espectral 

e Cor em particular, são o método complementar de diagnóstico mais frequentemente 

utilizado na avaliação cardiovascular dos animais suspeitos de obstrução congénita de saída 

ventricular. De facto, a ecocardiografia permite não só identificar com precisão a 

malformação cardiovascular, mas também avaliar os parâmetros de performance cardíaca, 

o grau de remodelação miocárdica, inferir da presença de defeitos concomitantes e 

classificar a gravidade da obstrução a partir das características do fluxo, nomeadamente a 

velocidade máxima de fluxo através da obstrução. No entanto, apesar de esta classificação 

da gravidade da estenose ser globalmente referida na literatura, é na prática difícil de 

conseguir devido à variação das características do fluxo com o inotropismo, às dificuldades 

inerentes ao exame ecocardiográfico, à variabilidade intra e inter-observador e ao facto dos 

critérios utilizados não estarem uniformizados. Estas limitações são particularmente 

expressivas nas obstruções de saída ventricular esquerda. Desse modo, para a avaliação 

clínica de animais com obstruções congénitas de saída ventricular parece fundamental o 

estabelecimento de outros critérios que sustentem o diagnóstico e permitam classificar a 

obstrução de uma forma padronizada e tendo em atenção os vários dados clínicos. De 
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futuro, a possível implementação de testes de genética molecular para detectar estas 

malformações ou para inferir da sua probabilidade podem vir a ser desenvolvidos, à 

semelhança dos que existe já para algumas doenças. Estes testes poderão permitir o 

diagnóstico rápido e preciso destas malformações, permitindo a sua detecção precoce e a 

adopção de esquemas de reprodução que permitam eliminar a anomalia de uma população. 

Os casos acompanhados durante o estágio e discutidos neste trabalho permitiram por um 

lado a aplicação clínica de alguns dos aspectos descritos na literatura, e por outro lado 

realçar que cada caso deve ser avaliado nas suas especificidades. Neste sentido, algumas 

ilações podem ser efectuadas. Em primeiro lugar, as obstruções congénitas de saída 

ventricular foram diagnosticadas tão precocemente como aos 3 meses de idade e tão 

tardiamente como aos 6 anos. Seis dos animais eram sintomáticos à altura do diagnóstico, 

curiosamente sendo o único animal assintomático aquele em que se conseguiu obter um 

valor de velocidade através da obstrução mais elevado. A presença concomitante de outras 

malformações cardiovasculares mostrou ser um factor de grande relevância para a 

sintomatologia clínica apresentada, para as opções terapêuticas disponíveis e para o 

prognóstico do animal. Enquanto nalguns dos animais acompanhados este prognóstico é 

muito reservado a curto prazo, outros provavelmente terão uma vida de qualidade e duração 

muito próxima do normal.  

Alguns desafios colocam-se assim no diagnóstico e maneio clínico das obstruções de saída 

ventricular: o diagnóstico de uma obstrução ligeira em animais clinicamente assintomáticos 

pode ser difícil de efectuar, permitindo a reprodução do animal afectado e a perpetuação da 

doença, ou por outro lado levar à sua exclusão como reprodutor e diminuir a diversidade 

genética da raça; a severidade da doença e o estabelecimento consequente do prognóstico 

são muitas vezes difícil de determinar, o que dificulta também o diálogo e a correspondência 

das expectativas dos proprietários em relação ao médico-veterinário; as opções terapêuticas 

actuais são muitas vezes insuficientes para a resolução da sintomatologia clínica e a 

melhoria da qualidade e do tempo de vida ou envolvem uma disponibilidade técnica, de 

materiais e de especialistas experientes ou implicações financeiras que na maior parte das 

vezes impedem a sua aplicação e dificultam o próprio aperfeiçoamento da técnica, 

frustrando os objectivos de uma prática médico-veterinária de excelência.  

Espera-se que este trabalho possa vir a ser útil para todos aqueles que no decurso da sua 

vida profissional sejam confrontados com casos de obstruções congénitas de saída 

ventricular, de modo a que no futuro as dificuldades e limitações aqui apresentadas sejam 

apenas curiosidades históricas. 
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Anexo I. Classificação da Insuficiência Cardíaca pelo International Small Animal 

Cardiac Health Council (1995) 

 

Grau I.  

Assintomático 

IA . dilatação cardíaca mínima ou ausente 
Sinais de insuficiência cardíaca ao 

exame físico, sem sinais clínicos 
IB . dilatação cardíaca ligeira 

 

Grau II .  

Ligeira a moderada 

 

Intolerância ao exercício, tosse, dispneia, ascite 

Grau III .  

Severa 

IIIA . manutenção possível em casa  
Dispneia severa, ascite exuberante, 

sinais de hipoperfusão em repouso IIIB . hospitalização urgente, edema 

pulmonar ou derrame pleural severos 
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Anexo II. Distribuição dos casos observados por especialidade médico-veterinária. 

 

Tabela 4. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Oncologia. 

 

Oncologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

adenocarcinoma intestinal* 0 0,0 1 1,8 

adenocarcinoma papilífero renal* 1 1,0 1 1,8 

adenoma das glândulas perianais* 4 4,2 0 0,0 

adenoma folicular da tiróide* 0 0,0 1 1,8 

adenoma quístico das glandulas ceruminosas do ouvido* 0 0,0 1 1,8 

carcinoma das glandulas apócrinas* 1 1,0 0 0,0 

carcinoma da tiróide com metastização mamária* 1 1,0 0 0,0 

carcinoma espinocelular da amígdala* 2 2,1 0 0,0 

carcinoma espinocelular nariz* 0 0,0 1 1,8 

carcinoma transicional da bexiga recidivante* 2 2,1 0 0,0 

carcinoma mamário túbulo-papilífero* 2 2,0 3 5,3 

carcinoma mamário anaplásico* 0 0,0 1 1,8 

carcinoma mamário sólido* 1 1,0 0 0,0 

carcinoma mamário cribiforme* 0 0,0 2 3,5 

ectasias ductais mamárias múltiplas* 0 0,0 2 3,5 

epúlide fibromatosa* 1 1,0 0 0,0 

fibrohistiocitoma maligno* 0 0,0 1 1,8 

fibrohistiocitoma maligno recidivante 0 0,0 1 1,8 

fibrolipoma cutâneo* 0 0,0 1 1,8 

fibrossarcoma cutâneo recidivante* 0 0,0 1 1,8 

hemangiopericitoma cutâneo* 3 3,1 0 0,0 

hemangiopericitoma cutâneo recidivante 1 1,0 0 0,0 

hemangiossarcoma cutâneo* 1 1,0 0 0,0 

histiocitoma maligno* 2 2,1 0 0,0 

hiperplasia linfóide do baço* 1 1,0 0 0,0 

Insulinoma 1 1,0 0 0,0 

leydigoma* 1 1,0 0 0,0 

linfoma alimentar* 2 2,1 0 0,0 

linfoma extranodal de células T* 1 1,0 0 0,0 

linfoma intestinal* 1 1,0 0 0,0 

linfoma linfoblástico multicêntrico* 1 1,0 0 0,0 

linfoma alimentar 0 0,0 5 8,8 

linfoma mediastínico 0 0,0 1 1,8 

linfoma multicêntrico 1 1,0 0 0,0 

linfoma renal 0 0,0 1 1,8 

lipoma subcutâneo* 0 0,0 2 3,5 

lipoma subcutâneo 4 4,2 0 0,0 

lipoma vaginal* 1 1,0 0 0,0 
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Tabela 4. (continuação) 

Oncologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

lipossarcoma subcutâneo* 1 1,0 0 0,0 

mastocitoma cutâneo* 3 3,1 0 0,0 

melanoma cutâneo* 1 1,0 0 0,0 

melanoma maligno da mucosa oral* 2 2,1 0 0,0 

metastização abdominal de tumores mamários 0 0,0 1 1,8 

metastização pulmonar de carcinoma mamário 1 1,0 0 0,0 

metastização regional de adenocarcinoma das glândulas perianais 1 1,0 0 0,0 

neoplasia cerebral 1 1,0 0 0,0 

neoplasia da cavidade pélvica 1 1,0 0 0,0 

neoplasia da parede abdominal 1 1,0 0 0,0 

neoplasia das glândulas perianais 1 1,0 0 0,0 

neoplasia do colón com metastização hepática e esplénica 0 0,0 1 1,8 

neoplasia do conduto auditivo externo 1 1,0 1 1,8 

neoplasia esplénica 5 5,2 1 1,8 

neoplasia gastroduodenal 1 1,0 0 0,0 

neoplasia hepática 6 6,3 1 1,8 

neoplasia hepática com metastização esplénica 1 1,0 0 0,0 

neoplasia intestinal 1 1,0 0 0,0 

neoplasia mesentérica 0 0,0 1 1,8 

neoplasia muscular 0 0,0 1 1,8 

neoplasia perianal 1 1,0 0 0,0 

neoplasia pulmonar 1 1,0 0 0,0 

neoplasia renal 2 2,1 1 1,8 

neoplasia subcutânea 2 2,1 3 5,3 

neoplasia testicular 1 1,0 0 0,0 

neoplasia uterina 2 2,1 0 0,0 

neoplasia vaginal 1 1,0 0 0,0 

neoplasias mamárias 7 7,3 8 14,0 

neoplasias mamárias recidivantes 3 3,1 6 10,5 

osteossarcoma* 1 1,0 0 0,0 

osteossarcoma fibroblástico cutâneo* 0 0,0 1 1,8 

pólipo anal 1 1,0 0 0,0 

sarcoma de células sinoviais* 1 1,0 0 0,0 

sarcoma de Sticker recidivante* 2 2,1 0 0,0 

sertolinoma* 1 1,0 0 0,0 

tricoblastoma* 1 1,0 0 0,0 

tricoepitelioma quístico* 0 0,0 1 1,8 

reavaliação oncológica sem recidivas ou metástases 5 5,2 4 7,1 

total 96 100,0 57 100,0 

 

 

* diagnóstico histopatológico 
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Tabela 5. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Cardiologia. 

 

Cardiologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

Malformações Cardiovasculares 
 

 
 

 

estenose pulmonar valvular 3 2,8 0 0 

estenose pulmonar valvular associada a estenose sub-aórtica fixa 1 0,9 0 0 

estenose pulmonar valvular associada a displasia tricúspide 1 0,9 0 0 

estenose sub-aórtica fixa 2 1,8 0 0 

defeito do septo interatrial 1 0,9 0 0 

defeito do septo interventricular 1 0,9 0 0 

displasia tricúspide 1 0,9 0 0 

fibroelastose endocardial 0 0,0 1 10,0 

Distúrbios do Ritmo 
 

 
 

 

bloqueio sinusal 3 2,8 0 0 

ectopia supraventricular 1 0,9 0 0 

fibrilhação atrial 6 5,5 0 0 

Sobrecargas de Volume 
 

 
 

 

endocardiose da valva mitral 20 18,3 0 0 

endocardiose das valvas mitral e tricúspide 1 0,9 0 0 

insuficiência da valva mitral 24 22,0 0 0 

insuficiência da valva tricúspide 3 2,8 0 0 

Sobrecarga de Pressão 
 

 
 

 

cor pulmonale 16 14,7 0 0 

Doenças Miocárdicas 
 

 
 

 

cardiomiopatia dilatada canina 5 4,6 0 0 

cardiomiopatia por taquiarritmia persistente 2 1,8 0 0 

cardiomiopatia hipertiroideia 0 0,0 3 30,0 

cardiomiopatia hipertrófica 1 0,9 4 40,0 

cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva 1 0,9 0 0 

cardiomiopatia hipertrófica restritiva 3 2,8 1 10,0 

falência miocárdica por sobrecarga crónica de volume 4 3,7 0 0 

Doenças Pericárdicas 
 

 
 

 

derrame pericárdico 4 3,7 0 0 

tamponamento cardíaco por derrame pericárdico 1 0,9 0 0 

Doença cardíaca indeterminada 4 3,7 1 10,0 

total 109 100,0 10 100 
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Tabela 6. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Dermatologia. 

 

Dermatologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

abcesso cutâneo 3 4,0 1 3,7 

abcesso cutâneo por corpo estranho 1 1,3 0 0,0 

abrasão cutânea 1 1,3 0 0,0 

abrasão mecânica das almofadas plantares 1 1,3 0 0,0 

alopécia psicogénica 0 0,0 3 11,1 

atopia 3 4,0 2 7,4 

demodecose 3 4,0 0 0,0 

dermatite alérgica à picada de pulga 4 5,3 6 22,2 

dermatite acral crónica por lambedura 1 1,3 0 0,0 

dermatite alérgica 5 6,7 0 0,0 

dermatite auto-imune 0 0,0 1 3,7 

dermatite crónica 3 4,0 2 7,4 

dermatite do mento 0 0,0 1 3,7 

dermatite dos sulcos lacrimais 1 1,3 0 0,0 

dermatite miliar 0 0,0 5 18,5 

dermatite perilabial 1 1,3 0 0,0 

dermatite ulcerosa generalizada 1 1,3 0 0,0 

dermatofitose 3 4,0 2 7,4 

fístula perianal 1 1,3 0 0,0 

granuloma cutâneo 1 1,3 0 0,0 

hiperplasia verrucosa cicatricial 1 1,3 0 0,0 

infecção das glândulas perianais 5 6,7 1 3,7 

laceração cutânea 4 5,3 0 0,0 

leishmaniose cutânea 2 2,7 0 0,0 

onicomicose 1 1,3 0 0,0 

piodermatite 9 12,0 1 3,7 

piodermatite alérgica 2 2,7 0 0,0 

pododermatite 3 4,0 0 0,0 

queimadura das almofadas plantares 1 1,3 0 0,0 

quisto sebáceo 3 4,0 0 0,0 

reacção alérgica cutânea 1 1,3 0 0,0 

seborreia seca 4 5,3 2 7,4 

seborreia oleosa 6 8,0 0 0,0 

total 75 100,0 27 100,0 
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Tabela 7. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Ortopedia, Reumatologia e Traumatologia. 

 

Ortopedia, Reumatologia e Traumatologia  
canídeos felídeos 

fi % fi % 

arrancamento da crista tibial 1 1,5 0 0,0 

artrite 1 1,5 0 0,0 

artrite crónica fibrosa com osteófitos 1 1,5 0 0,0 

artrose da articulação do cotovelo 1 1,5 0 0,0 

artrose da articulação do joelho 1 1,5 0 0,0 

ausência congénita do antebraço e mão 1 1,5 0 0,0 

bursite do cotovelo 1 1,5 0 0,0 

lesão sacrococcígea 0 0,0 1 14,3 

descolamento epifisário do tarso 0 0,0 1 14,3 

displasia bilateral da anca 2 3,0 0 0,0 

displasia do cotovelo 1 1,5 0 0,0 

doença degenerativa articular 5 7,5 0 0,0 

fractura diafisária completa do fémur 1 1,5 0 0,0 

fractura diafisária radio-ulnar completa 1 1,5 0 0,0 

fractura do acetábulo 1 1,5 0 0,0 

fractura do calcâneo e metatarso 1 1,5 0 0,0 

fractura incompleta do colo do fémur 0 0,0 1 14,3 

fractura intra e supracondiliana do úmero 1 1,5 0 0,0 

fractura isquiática associada a luxação sacro-ilíaca 0 0,0 1 14,3 

fractura metacárpica completa 0 0,0 1 14,3 

fractura múltipla da bacia 1 1,5 0 0,0 

fractura múltipla da mandíbula 1 1,5 0 0,0 

fractura parcial do olecrâneo 1 1,5 0 0,0 

fractura por avulsão do côndilo medial do fémur 1 1,5 0 0,0 

fractura supracondiliana do fémur 0 0,0 2 28,6 

fractura supracondiliana e intercondiliana do fémur 1 1,5 0 0,0 

hérnia paracostal 1 1,5 0 0,0 

hérnia diafragmática 1 1,5 0 0,0 

hérnia escrotal 1 1,5 0 0,0 

hérnia inguinal 3 4,5 0 0,0 

hérnia perineal 5 7,5 0 0,0 

hérnia perineal bilateral 1 1,5 0 0,0 

hérnia perineal recidivante 3 4,5 0 0,0 

hérnia períneal com divertículo rectal 1 1,5 0 0,0 

hérnia umbilical 1 1,5 0 0,0 

luxação da articulação coxo-femural 2 3,0 0 0,0 

luxação da articulação úmero-rádio-ulnar 2 3,0 0 0,0 

luxação ligamentosa do carpo 1 1,5 0 0,0 

luxação medial da patela 1 1,5 0 0,0 

luxação medial da patela bilateral 2 3,0 0 0,0 

necrose asséptica da cabeça do fémur 1 1,5 0 0,0 
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Tabela 7. (continuação). 

Ortopedia, Reumatologia e Traumatologia  
canídeos felídeos 

fi % fi % 

osteomielite 1 1,5 0 0,0 

patologia ortopédica indeterminada 2 3,0 0 0,0 

pectus excavatum 1 1,5 0 0,0 

rotura do ligamento cruzado cranial 8 11,9 0 0,0 

sub-luxação medial da patela 1 1,5 0 0,0 

total 64 95,5 7 100,0 

 

 

Tabela 8. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Gastrenterologia e Hepatologia. 

 

Gastrenterologia e Hepatologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

abcesso hepático 1 2,0 0 0,0 

ascite  1 2,0 0 0,0 

cirrose hepática 9 18,0 0 0,0 

colangite 1 2,0 0 0,0 

colangiohepatite 1 2,0 0 0,0 

colecistite 1 2,0 0 0,0 

colestase intrahepática 1 2,0 0 0,0 

doença inflamatória intestinal crónica 1 2,0 1 5,0 

enterite aguda 3 6,0 1 5,0 

enterite aguda por corpo estranho 1 2,0 0 0,0 

enterite crónica 5 10,0 0 0,0 

enterite linfoplasmocítica com linfagiectasia intestinal 1 2,0 0 0,0 

estenose anal congénita 1 2,0 0 0,0 

flatulência intestinal 1 2,0 0 0,0 

gastrite aguda 3 6,0 3 15,0 

gastrite cronica 1 2,0 0 0,0 

gastroenterite aguda 6 12,0 2 10,0 

gastroenterite aguda por anti-inflamatórios não esteróides 1 2,0 0 0,0 

gastroenterite crónica 1 2,0 3 15,0 

gastroenterite hemorrágica aguda 1 2,0 0 0,0 

hepatite aguda 1 2,0 1 5,0 

ileus paralítico 1 2,0 0 0,0 

insuficiência hepática por microhepatia 1 2,0 0 0,0 

insuficiência pancreática exócrina 1 2,0 0 0,0 

invaginação/obstrução intestinal 1 2,0 0 0,0 

lipidose hepática 0 0,0 4 20,0 

megacolón 0 0,0 1 5,0 

megaesófago adquirido 1 2,0 0 0,0 

obstrução intestinal por fecaloma 0 0,0 1 5,0 
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Tabela 8. (continuação). 

Gastrenterologia e Hepatologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

pancreatite aguda 1 2,0 1 5,0 

pancreatite crónica / neoplasia pancreática 0 0,0 2 10,0 

obstrução do ducto colédoco 0 0,0 1 5,0 

rectite crónica 1 2,0 0 0,0 

torção gástrica 1 2,0 0 0,0 

total 50 100,0 20 100,0 

 

 

Tabela 9. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Pneumologia. 

 

Pneumologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

asma felina 0 0,0 5 26,3 

bronquite crónica 1 2,5 0 0,0 

derrame pleural 0 0,0 3 15,8 

doença respiratória crónica 9 22,5 0 0,0 

edema pulmonar não cardiogénico 0 0,0 1 5,3 

espasmo da glote 4 10,0 0 0,0 

hérnia diafragmática 1 2,5 0 0,0 

infecção do tracto respiratório 5 12,5 2 10,5 

infecção do tracto respiratório inferior 6 15,0 2 10,5 

infecção do tracto respiratório superior 0 0,0 4 21,1 

laringite 2 5,0 1 5,3 

laringo-traqueíte 7 17,5 0 0,0 

quilotórax 1 2,5 1 5,3 

rotura de traqueia 2 5,0 0 0,0 

sinusite 1 2,5 0 0,0 

contusão pulmonar 1 2,5 0 0,0 

total 40 100,0 19 100,0 

 

 

Tabela 10. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Nefrologia e Urologia. 

 

Nefrologia e Urologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

cistite aguda 8 29,6 2 7,1 

cistite crónica 1 3,7 0 0,0 

cistite por urolitíase 3 11,1 5 17,9 

doença infiltrativa renal 0 0,0 1 3,6 

doença poliquística renal 0 0,0 1 3,6 
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Tabela 10. (continuação) 

Nefrologia e Urologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

hidronefrose 0 0,0 1 3,6 

hidronefrose associada a megaureter 1 3,7 0 0,0 

hidronefrose/pielonefrite 2 7,4 1 3,6 

incontinência urinaria 1 3,7 0 0,0 

incontinência urinaria por hipoestrogenismo 1 3,7 0 0,0 

infecção do tracto urinário 1 3,7 1 3,6 

infecção do tracto urinário recorrente 0 0,0 2 7,1 

insuficiência renal aguda 1 3,7 2 7,1 

insuficiência renal aguda por leishmaniose 1 3,7 0 0,0 

insuficiência renal aguda por urolitíase renal 0 0,0 1 3,6 

insuficiência renal crónica 2 7,4 4 14,3 

insuficiência renal crónica por malformação renal 2 7,4 1 3,6 

obstrução urinária 1 3,7 6 21,4 

obstrução urinária com rotura uretral 0 0,0 1 3,6 

rins poliquísticos 1 3,7 0 0,0 

síndrome urémico 1 3,7 0 0,0 

total 27 100,0 28 100,0 

 

 

Tabela 11. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Ginecologia e Obstetrícia. 

 

Ginecologia e Obstetrícia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

aborto 0 0,0 3 15,8 

anestro prolongado 1 2,9 0 0,0 

estro prolongado por quistos ováricos 2 5,9 1 5,3 

endometrite 2 5,9 1 5,3 

ginecomastia 0 0,0 1 5,3 

hematoma vulvar 1 2,9 0 0,0 

hidrómetra 1 2,9 0 0,0 

hiperplasia mamária quística 0 0,0 3 15,8 

mamite 1 2,9 1 5,3 

metrite 5 14,7 0 0,0 

piómetra aberta 4 11,8 3 15,8 

piómetra fechada 5 14,7 4 21,1 

pseudogestação 5 14,7 0 0,0 

síndrome do remanescente ovárico 1 2,9 0 0,0 

vaginite 2 5,9 0 0,0 

diagnóstico de gestação 3 8,8 2 10,5 

avaliação pós-parto 1 2,9 0 0,0 

total 34 100,0 19 100,0 
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Tabela 12. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Neurologia. 

 

Neurologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

acidente vascular cerebral 5 11,6 0 0,0 

compressão medular 5 11,6 0 0,0 

disfunção medular aguda 2 4,7 0 0,0 

dor cervical 1 2,3 0 0,0 

epilepsia 10 23,3 0 0,0 

hidrocefalia 0 0,0 1 33,3 

hiperestesia 0 0,0 2 66,7 

lesão do plexo braquial 1 2,3 0 0,0 

mielopatia degenerativa progressiva 5 11,6 0 0,0 

paraplegia 1 2,3 0 0,0 

polineuropatia 4 9,3 0 0,0 

poliradiculoneurite 2 4,7 0 0,0 

síndrome de cauda equina 2 4,7 0 0,0 

síndrome de disfunção cognitiva 2 4,7 0 0,0 

sindrome vestibular 1 2,3 0 0,0 

tetraplegia 1 2,3 0 0,0 

tromboembolismo medular 1 2,3 0 0,0 

total 43 100,0 3 100,0 

 

 

Tabela 13. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Estomatologia e Odontologia. 

 

Estomatologia e Odontologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

abcesso do dente carniceiro 7 31,8 0 0,0 

candidíase oral 0 0,0 1 11,1 

complexo do granuloma eosinofílico oral 0 0,0 3 33,4 

doença periodontal 5 22,7 1 11,1 

fenda do palato traumática 0 0,0 1 11,1 

gengivite 1 4,5 3 33,3 

hiperplasia gengival 5 22,7 0 0,0 

persistência dos carniceiros de leite 1 4,5 0 0,0 

rânula submandibular 3 13,6 0 0,0 

total 22 100,0 9 100 
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Tabela 14. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Endocrinologia. 

 

Endocrinologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

cetoacidose diabética 0 0,0 2 25,0 

crise Adsoniana 0 0,0 1 12,5 

diabetes insípida 2 12,5 0 0,0 

diabetes mellitus 1 6,3 2 25,0 

diabetes mellitus insulino-dependente 1 6,3 1 12,5 

hiperadrenocorticismo hipófise-dependente 6 37,5 0 0,0 

hiperadrenocorticismo iatrogénico 1 6,3 0 0,0 

hipertiroidismo 0 0,0 2 25,0 

hiperestrogenismo 1 6,3 0 0,0 

hipotiroidismo 3 18,8 0 0,0 

insulinoma 1 6,3 0 0,0 

total 16 100,0 8 100,0 

 

 

Tabela 15. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Andrologia. 

 

Andrologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

criptorquidismo 4 19,0 2 66,7 

hiperplasia prostática benigna 5 23,8 0 0,0 

hiperplasia prostática quística 9 42,9 0 0,0 

atrofia testicular 1 4,8 0 0,0 

monorquidismo 0 0,0 1 33,3 

prostatite 1 4,8 0 0,0 

torção testicular 1 4,8 0 0,0 

total 21 100,0 3 100,0 

 

 

Tabela 16. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Oftalmologia. 

 

Oftalmologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

abcesso retrobulbar 1 6,7 0 0,0 

atrofia progressiva da retina 1 6,7 0 0,0 

buftalmia 1 6,7 0 0,0 

conjuntivite 1 6,7 0 0,0 

conjuntivite por corpo estranho 0 0,0 1 50,0 

descolamento bilateral da retina 1 6,7 0 0,0 
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Tabela 16. (continuação). 

Oftalmologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

estafiloma 1 6,7 0 0,0 

iridociclite 1 6,7 0 0,0 

obstrução bilateral dos canais lacrimais 1 6,7 0 0,0 

panoftalmia bilateral 1 6,7 0 0,0 

persistência da membrana pupilar 1 6,7 0 0,0 

prolapso do globo ocular 1 6,7 0 0,0 

queratite por corpo estranho 1 6,7 0 0,0 

queratoconjuntivite pigmentar bilateral 1 6,7 0 0,0 

queratoconjuntivite seca 2 13,3 0 0,0 

úlcera da córnea 0 0,0 1 50,0 

total 15 100,0 2 100,0 

 

 

Tabela 17. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias. 

 

Doenças Infecciosas e Parasitárias 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

coriza 0 0,0 6 60,0 

leishmaniose 5 83,3 0 0,0 

leptospirose 1 16,7 0 0,0 

parasitismo gastrointestinal 0 0,0 2 20,0 

peritonite infecciosa felina 0 0,0 2 20,0 

total 6 100,0 10 100,0 

 

 

Tabela 18. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Otorrinologia. 

  

Otorrinologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

otite externa por ácaros 2 33,3 2 100,0 

otite média bacteriana 2 33,3 0 0,0 

otite média por corpo estranho 1 16,7 0 0,0 

otohematoma 1 16,7 0 0,0 

total 6 100,0 2 100,0 
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Tabela 19. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Comportamento Animal. 

 

Comportamento Animal 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

agressividade/excesso de dominância 2 50,0 1 100,0 

ansiedade de separação 2 50,0 0 0,0 

total 4 100,0 1 100,0 

 

 

Tabela 20. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Toxicologia. 

 

Toxicologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

intoxicação por imidaclopride 0 0,0 1 100,0 

intoxicação por xenobiótico desconhecido 1 100,0 0 0,0 

total 1 100,0 1 100,0 

 

 

Tabela 21. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Hematologia. 

 

Hematologia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

anemia não regenerativa 0 0,0 1 100,0 

diátese hemorrágica 1 100,0 0 0,0 

total 1 100,0 1 100,0 

 

 

Tabela 22. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados na 

especialidade de Nutrição. 

 

Nutrição 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

emaciação 1 0,0 2 0,0 

obesidade 4 0,0 2 100,0 

total 1 100,0 1 100,0 
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Tabela 23. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) dos diagnósticos efectuados em 

outras ou várias especialidades. 

 

Outras 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

falência multisistémica 3 60,0 2 100,0 

reacção anafilática 2 40,0 0 0,0 

total 5 100,0 2 100,0 
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Anexo III. Intervenções cirúrgicas efectuadas no IVP. 

 

Tabela 24. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) das intervenções efectuadas na 

especialidade de Cirurgia de Tecidos Moles. 

 

Cirurgia de Tecidos Moles 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

colectomia parcial por suspeita de neoplasia 0 0,0 1 1,6 

correcção cirúrgica de estenose anal congénita 1 1,3 0 0,0 

correcção cirúrgica de fenda do palato 0 0,0 1 1,6 

exérese de carcinoma epitelial da amígdala e do linfonodo regional 1 1,3 0 0,0 

desobstrução dos canais lacrimais 1 1,3 0 0,0 

esplenectomia por suspeita de neoplasia 1 1,3 0 0,0 

exerése de epúlides 1 1,3 0 0,0 

exerése de glândula submandibular por rânula 2 2,6 0 0,0 

exerése de granuloma cutâneo crónico 1 1,3 0 0,0 

exerése de hemangiopericitoma cutâneo recidivante 1 1,3 0 0,0 

exerése de massa subcutânea 0 0,0 1 1,6 

exerése de neoplasia gengival 1 1,3 0 0,0 

exérese de neoplasia gengival e do linfonodo retrofaringeo 1 1,3 0 0,0 

exérese de neoplasia labial 1 1,3 0 0,0 

exerése de neoplasia muscular no membro posterior 0 0,0 1 1,6 

exerése de neoplasia na cavidade pélvica 1 1,3 0 0,0 

exerése de neoplasia no palato duro 1 1,3 0 0,0 

exerése de neoplasia perianal associada a orquiectomia preventiva 1 1,3 0 0,0 

exerése de neoplasias perianais 1 1,3 0 0,0 

exérese de neoplasias perianais associada a orquiectomia preventiva 1 1,3 0 0,0 

exerése de pólipo vaginal 1 1,3 0 0,0 

herniorrafia inguinal 1 1,3 0 0,0 

herniorrafia paracostal 0 0,0 1 1,6 

herniorrafia perianal associada a colectomia parcial 1 1,3 0 0,0 

herniorrafia perineal 2 2,6 0 0,0 

herniorrafia perineal bilateral 1 1,3 0 0,0 

herniorrafia perineal bilateral com orquiectomia 1 1,3 0 0,0 

herniorrafia perineal com orquiectomia 3 3,9 0 0,0 

herniorrafia umbilical 0 0,0 1 1,6 

laparotomia exploratória 0 0,0 1 1,6 

laparotomia exploratória com biópsia intestinal 1 1,3 0 0,0 

laqueação do ducto torácico com pericardiectomia subtotal e omentalização 0 0,0 1 1,6 

mastectomia total 3 3,9 1 1,6 

mastectomia total associada a mastectomia parcial contralateral 0 0,0 1 1,6 

mastectomia total associada a mastectomia parcial e ovariohisterectomia 2 2,6 10 16,1 

mastectomia total associada a ovariohisterectomia 1 1,3 4 6,5 

nefrectomia por suspeita de neoplasia renal 2 2,6 0 0,0 

nodulectomia cutânea 3 3,9 1 1,6 
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Tabela 24. (continuação). 

Cirurgia de Tecidos Moles 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

nodulectomia mamária 1 1,3 1 1,6 

nodulectomia subcutânea 9 11,7 5 8,1 

nodulectomia vaginal 1 1,3 0 0,0 

nodulectomias subcutâneas múltiplas 2 2,6 0 0,0 

orquiectomia contraceptiva 0 0,0 8 12,9 

orquiectomia terapêutica por neoplasia testicular 1 1,3 0 0,0 

orquiectomia terapêutica por torção testicular e suspeita de neoplasia 1 1,3 0 0,0 

orquiectomiaterapêutica por testículo inguinal e exérese de neoplasia anal  1 1,3 0 0,0 

ovariohisterectomia abortiva 1 1,3 0 0,0 

ovariohisterectomia contraceptiva 10 13,0 10 16,1 

ovariohisterectomia por estro prolongado 0 0,0 1 1,6 

ovariohisterectomia por hidrómetra 1 1,3 0 0,0 

ovariohisterectomia por hiperplasia mamária quística 0 0,0 1 1,6 

ovariohisterectomia por hiperplasia mamária quística associada a mastectomia total 0 0,0 2 3,2 

ovariohisterectomia por metrite 1 1,3 1 1,6 

ovariohisterectomia por piómetra 2 2,6 2 3,2 

ovariohisterectomia por pseudogestações sucessivas 1 1,3 0 0,0 

ovariohisterectomia por tumor uterino 1 1,3 0 0,0 

remoção de corpo estranho na córnea com tarsorrafia 1 1,3 0 0,0 

remoção de corpo estranho sub-conjuntival 0 0,0 1 1,6 

ressecção parcial do canal auditivo externo 0 0,0 1 1,6 

ressecção total do canal auditivo 2 2,6 1 1,6 

tarsorrafia por prolapso do globo ocular 1 1,3 0 0,0 

tiroidectomia 1 1,3 0 0,0 

toracotomia exploratória 0 0,0 1 1,6 

uretrostomia 0 0,0 2 3,2 

total 77 100,0 62 100,0 
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Tabela 25. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) das intervenções efectuadas na 

especialidade de Cirurgia Ortopédica e Maxilo-Facial. 

 

Cirurgia Ortopédica e Maxilo-Facial 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

amputação alta do membro anterior 1 4,2 0 0,0 

amputação alta do membro posterior 1 4,2 0 0,0 

amputação de dígitos por mastocitoma cutâneo 1 4,2 0 0,0 

correcção cirúrgica de rotura do ligamento cruzado cranial por over the top 5 20,8 0 0,0 

extracção de carniceiros de leite 1 4,2 0 0,0 

extracção dentária por doença periodontal 0 0,0 1 33,3 

extracção do dente carniceiro por abcesso 4 16,7 0 0,0 

osteossíntese da mandíbula 1 4,2 0 0,0 

osteossíntese do calcâneo 1 4,2 0 0,0 

osteossíntese do côndilo lateral do úmero 1 4,2 0 0,0 

osteossíntese do fémur 2 8,4 2 66,7 

osteossíntese do rádio 1 4,2 0 0,0 

osteossíntese do rádio por aparelho de fixação externa 1 4,2 0 0,0 

redução de luxação do cotovelo 1 4,2 0 0,0 

redução de luxação medial da rótula por embricamento capsular 1 4,2 0 0,0 

ressecção da cabeça do fémur 2 8,3 0 0,0 

total 24 100,0 3 100,0 

 

 

Tabela 26. Frequência absoluta (fi) e frequência relativa (%) das intervenções efectuadas na 

especialidade de Pequena Cirurgia. 

 

Pequena Cirurgia 
canídeos felídeos 

fi % fi % 

ajuste de aparelho de fixação externa sob anestesia geral 1 12,5 0 0,0 

biópsia articular 1 12,5 0 0,0 

biópsia óssea 1 12,5 0 0,0 

destartarização 6 75,0 0 0,0 

exerése de pólipo anal sob anestesia local 1 12,5 0 0,0 

exerése de quisto sebáceo interdigital sob anestesia local 0 0,0 0 0,0 

infiltração articular do joelho 1 12,5 0 0,0 

redução fechada de luxação coxo-femural sob anestesia geral 1 12,5 0 0,0 

remoção de material de fixação ortopédica sob anestesia geral 1 12,5 0 0,0 

drenagem de derrame pleural sob anestesia geral 0 0,0 2 100,0 

total 8 100,0 2 100,0 
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Anexo IV. Outras intervenções médico-veterinárias.5 

 

 administrações medicamentosas parentéricas 
 algaliações 
 aplicação de aparelhos de identificação electrónica 
 aplicação/remoção de pensos 
 aplicação/remoção de talas 
 cateterizações 
 colheitas de sangue 
 corte de unhas 
 cuidados paliativos 
 desinfecções locais 
 desparasitações externas 
 desparasitações internas 
 drenagens de glândulas perianais 
 parecenteses abdominais  
 paracenteses pericárdicas  
 paracenteses torácicas 
 enemas 
 eutanásias 
 entubações 
 fluidoterapia endovenosa 
 fluidoterapia subcutânea 
 limpezas auriculares 
 necropsias 
 oxigenoterapia 
 realização de testes rápidos 
 remoção de praganas 
 remoção de suturas cutâneas 
 sedações 
 suturas cutâneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Devido ao seu carácter demasiado exaustivo, apresenta-se apenas a listagem das intervenções efectuadas e não a sua 
frequência. 


