
 i 

 
 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 
 

Faculdade de Medicina Veterinária 
 
 

 
 
 

LESÃO DEGENERATIVA CRÓNICA DA VALVA MITRAL EM CANÍDEOS: 
 EPIDEMIOLOGIA E DIAGNÓSTICO ECOCARDIOGRÁFICO 

 
ESTUDO RETROSPECTIVO DE 41 CASOS 

 
 
 
 
 

Brigite de Lima Novo Dantas Martins 
 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM MEDICINA VETERINÁRIA 
 
 

 
 
 

 
 

CONSTITUIÇÃO DO JURI 
 

ORIENTADOR 

Professora Doutora Graça Pires Lopes de Melo Professor Doutor José Paulo Sales Luís 
 

Professor Doutor José Manuel Limão Oliveira 
 

 

Professor Doutor José Paulo Sales Luís  

 

                                                                                
 
 
 

 
2008 

 
LISBOA 

 
 

 



 iii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Maria Alice e João Alberto, 

Ao meu irmão, João Filipe, 

Ao João, 

 

 

Que possa eu sempre corresponder à esperança que depositam em mim. 

 

 



 iv 
 



 v 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao Professor Sales, pela oportunidade de presenciar, a cada momento, a arte da medicina 

veterinária. Pelos sábios ensinamentos e orientação. Pela amizade. 

 

À Dr.ª Ana Paula Carvalho, pela partilha de conhecimentos e experiência. Pelas palavras 

amigas e de incentivo.  

 

À Professora Isabel Neto, pela sua disponibilidade e preciosa ajuda. 

 

Ao Dr. Jens Häggström e Dr. Henrik Pedersen, pela solidariedade demonstrada. 

 

 

 

 

 

À minha família, por sempre ter acreditado em mim. Pela paciência e compreensão. Pelo 

apoio incondicional. 

 

Ao João, por me fazer ver as cores para lá dos tons de cinza.    

 

À Pi, pela lealdade de sempre. 

 

Aos meus amigos, por nunca me faltarem. 

 

 
 

 



 vi 

 

 

 



 i 

RESUMO  

Lesão Degenerativa Crónica da Valva Mitral em canídeos: Epidemiologia e 

diagnóstico ecocardiográfico – Estudo retrospectivo de 41 casos 

 
Esta dissertação é resultado do estágio realizado no Instituto Veterinário do Parque e integra 

uma exposição breve da casuística acompanhada, uma revisão bibliográfica sobre a Lesão 

Degenerativa Crónica da Valva Mitral (LDCVM) e o diagnóstico ecocardiográfico desta 

doença e, finalmente, um estudo clínico dentro deste tema. 

A LDCVM é a doença cardíaca adquirida mais frequente em canídeos adultos, atingindo 

principalmente animais a partir dos 8 anos de idade e de raças de pequeno a médio porte, 

sendo raríssima a sua descrição em cães de raças grandes. Esta é uma doença progressiva 

e sem cura, pelo que é importante que o médico veterinário possa detectar a sua presença o 

mais cedo possível, a fim de estabelecer um plano terapêutico que permita retardar a 

progressão da LDCVM e suavizar a sintomatologia clínica do paciente. A ecocardiografia é 

considerada o meio complementar de diagnóstico mais útil na avaliação desta afecção 

cardíaca, caracterização do estadio da doença e classificação do grau de insuficiência 

cardíaca dos pacientes. No diagnóstico ecocardiográfico da LDCVM existem vários 

parâmetros que podem ser avaliados, alguns dos quais quantificáveis, que fornecem 

informações de grande relevância para o médico-veterinário. Os objectivos principais do 

estudo clínico realizado consistiram na realização de medições ecocardiográficas e na 

verificação da existência de relação entre estas e a severidade da insuficiência cardíaca. A 

amostra foi constituída por 41 canídeos presentes à consulta de Cardiologia tendo todos 

sido sujeitos a, pelo menos, um exame ecocardiográfico. Utilizou-se o modo 2D para a 

avaliação do espessamento dos folhetos valvulares da mitral, detecção de situações de 

prolapso da valva mitral e mensuração das dimensões do átrio esquerdo e base da aorta. O 

modo TM foi utilizado para determinar a fracção de encurtamento, frequência cardíaca e 

separação do septo ao ponto E. O modo Doppler Cor permitiu detectar situações de 

regurgitação mitral. A análise estatística foi realizada com base em métodos descritivos e 

inferenciais, tendo-se para isso utilizado o teste para variáveis não paramétricas de Kruskal-

Wallis. Apesar de não se terem encontrado relações estatisticamente significativas entre a 

severidade da insuficiência cardíaca e a variação da fracção de encurtamento, da frequência 

cardíaca, da idade e peso corporal, os valores obtidos encontram-se dentro dos intervalos 

descritos na literatura. Por fim, verificou-se um aumento do rácio da dimensão do átrio 

esquerdo/dimensão base aorta a par do agravamento do estado clínico do animal, e 

concomitante aumento do grau de insuficiência cardíaca (p=0,001). 

 

Palavras-chave: lesão degenerativa crónica mitral, ecocardiografia, canídeos, doença 

valvar crónica, cardiologia. 



 ii 
 



 iii 

ABSTRACT  
 

Chronic Degenerative Mitral Valve Disease in dogs: Epidemiology and 

echocardiographic diagnose – retrospective study of 41 cases 

 

This dissertation was based on the work performed at the Instituto Veterinário do Parque and 

includes a brief presentation of the followed clinical cases, a bibliographic review about the 

Chronic Degenerative Mitral Valve Disease and it’s echocardiographic diagnose, as well as a 

retrospective study within this subject. 

Degenerative mitral valve disease is the most frequent disease of adult dogs, affecting 

mostly elderly animals from aproximately the age of eight years old. Small to medium breeds 

are the most affected and reports of this disease on large dog breeds are very rare. This is a 

progressive degenerative disease wich has no cure. For this reason is very important for the 

veterinary surgeon to detect it as early as possible and to establish a therapeutic plane 

aimed to the improvement of the pacient’s quality of life.  Echocardiography is considered the 

most useful diagnostic test for the evaluation of degenerative mitral valve disease, providing 

important information about the valve morphology and lesions as well as allowing a non-

invasive and accurate assessment of the heart failure stage. There are several relevant 

echocardiographic patterns and measures used to diagnose this disease. The main objective 

of the presented retrospective study was to perform some of the most reliable measurements 

and to verify the existence of statistical relations between this measures and the heart failure 

severity. Forty-one dogs presented for cardiology consultation were examined and all 

underwent to at least one echocardiographic examination. The 2D-mode was used to 

evaluate the thickness of the mitral valve leaflets, to recognise the mitral valve prolapse and 

to measure the left atrium and aortic root dimensions. The M-mode was performed to 

determine the shortening fraction, heart rate and mitral E-point septal separation. Mitral valve 

regurgitation was detected using color Doppler. The statistical methods performed included 

descriptive and inferencial analysis. Statistical differences among groups were studied using 

the non-parametric Kruskal-Wallis test. Although there were no statistical differences 

between the heart failure class and the variation of the shortening fraction, heart rate, age 

and body weight, the obtained mean values agree with the consulted literature. Finally it was 

found that the left atrium to aortic ratio was higher in the more severe heart failure classes, 

increasing with the progression of the presented clinical signs (p=0,001). 

 

Key-words: chronic degenerative mitral valve disease, echocardiography, dogs, 

chronic valvular disease, cardiology. 
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IECA  Inibidor da enzima conversora da angiotensina 

ISACHC  International Small Animal Cardiac Health Council 

IVP  Instituto Veterinário do Parque 

LDCVM  Lesão Degenerativa Crónica da Valva Mitral 

MHz   mega-hertz 

NYHA  New York Heart Association 

PVM  Prolapso da valva mitral 

RM   Regurgitação da mitral 

SSPE Separação do septo ao ponto E 

SIV  Septo interventricular 

TM  Modo tempo-movimento 

VE  Ventrículo esquerdo 

WHWT  West Highland White Terrier 

2D  Modo bidimensional 

 
NOTA: apresentação das abreviaturas por ordem alfabética.
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 

O estágio curricular que originou esta dissertação de mestrado foi realizado sob a orientação 

científica do Professor Doutor José Paulo Sales Luís, no Instituto Veterinário do Parque 

(IVP), Lisboa, com uma duração de seis meses, compreendidos entre 1 de Março e 31 de 

Agosto do corrente ano. No decorrer deste estágio foi adoptado um plano de actividades 

diárias que teve por objectivo a aquisição de conhecimentos e de aptidões práticas 

relacionados com a clínica médica e a clínica cirúrgica em animais de companhia. Foi parte 

essencial deste estágio a apreensão de atitudes e comportamentos indispensáveis a uma 

prática clínica eticamente responsável, bem como de elevados padrões de profissionalismo. 

A parte inicial desta dissertação reporta-se à casuística reunida, resultante do 

acompanhamento das actividades realizadas no IVP e encontra-se organizada nas 

seguintes áreas: clínica médica, clínica cirúrgica, meios complementares de diagnóstico e 

ainda intervenções diversas.  

A segunda parte da dissertação apresenta um trabalho sobre a Lesão Degenerativa Crónica 

da Valva Mitral em canídeos, que inclui uma revisão bibliográfica sobre o mesmo tema, na 

qual se destaca a caracterização epidemiológica desta, seguindo-se um desenvolvimento 

sobre a importância da ecocardiografia no diagnóstico desta doença cardíaca. 

Por fim apresenta-se um breve estudo clínico que pretende descrever e caracterizar a 

epidemiologia e prevalência desta afecção cardíaca numa amostra da população canina do 

IVP. A par da caracterização epidemiológica realizou-se, simultaneamente, uma recolha de 

algumas das mais importantes medidas ecocardiográficas para posterior comparação com 

os valores descritos na literatura veterinária, e ainda a verificação da existência de relações 

estatisticamente significativas entre a severidade da insuficiência cardíaca e os parâmetros 

ecocardiográficos recolhidos.  

A escolha do tema justifica-se pelo interesse pessoal do autor na área da cardiologia 

veterinária e pelo acompanhamento que fez de elevado número de consultas desta 

especialidade. A frequência do diagnóstico desta doença no universo das consultas 

acompanhadas durante o estágio, revelou este tema uma escolha interessante. 

 

1.1 Descrição do plano de actividades do estágio 

Assim que inicia o período de estágio curricular no IVP, o estagiário passa a ser parte 

integrante do funcionamento da clínica. O estagiário tem assim a oportunidade de participar 

activamente nas consultas e nas cirurgias, sendo-lhe confiadas tarefas progressivamente 

mais complexas e de maior responsabilidade. Quando se encontra nas consultas é sua 

função auxiliar na contenção dos animais e colaborar na recolha da anamnese. A realização 

de exame físico, preparação e administração de medicações devem ser prontamente 
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efectuadas sempre que lhe for solicitado. Quando autorizado colabora no atendimento ao 

público e recepção dos pacientes, bem como na realização de electrocardiografias, colheitas 

de sangue para análises clínicas ou testes rápidos de diagnóstico. Faz parte do rol das suas 

responsabilidades diárias o tratamento e acompanhamento dos animais internados. No que 

atenta à clínica cirúrgica acompanha os casos com indicação cirúrgica desde a sua chegada 

às instalações do IVP até à sua saída. O estagiário assiste à avaliação pré-cirúrgica e é 

responsável pela preparação da sala de cirurgia, devendo realizar tudo quanto for 

necessário em termos de material, preparação de pré-medicações, preparação e 

administração de anestesias. Desempenha funções de ajudante de cirurgião, elemento 

circulante ou anestesista e é, por norma, incumbido de vigiar atentamente a recuperação 

pós-cirúrgica dos animais intervencionados. Espera-se do estagiário que seja capaz de 

apreender as particularidades do funcionamento da clínica e que seja um colaborador atento 

e dinâmico contribuindo efectivamente para o bom funcionamento deste local de trabalho. 
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2. CASUÍSTICA DO INSTITUTO VETERINÁRIO DO PARQUE 
 
Este capítulo tem por principal objectivo enunciar e descrever sumariamente os casos 

clínicos acompanhados durante o estágio curricular no IVP. Foi possível acompanhar uma 

população de 912 animais que corresponderam a 973 casos clínicos e permitiram integrar 

um total de 1341 intervenções médico-veterinárias. O facto de alguns animais se terem 

apresentado com mais de uma patologia concomitante e de outros ainda se terem 

apresentado mais do que uma vez à consulta fez com que o número de animais não 

correspondesse a igual número de casos clínicos. A população animal seguida no IVP 

constituiu-se maioritariamente por canídeos, seguindo-se os felídeos e por último os 

lagomorfos. Atentando na Tabela n.º1 pode verificar-se que, em termos populacionais, os 

canídeos representaram 72,9% dos animais, enquanto os felídeos 26,8% e os lagomorfos 

apenas 0,3% do total dos animais. Do mesmo modo manteve-se esta proporção entre as 

três espécies quanto aos casos clínicos e intervenções médico-veterinárias. 

 

Tabela n.º1 – População, casos clínicos e intervenções médico-veterinárias de acordo com a 
espécie animal (frequência absoluta - fi e frequência relativa - %) 

 
População 

 
Casos clínicos 

Intervenções médico-
veterinárias 

 fi % fi % fi % 
       
Canídeos 665 72,9 715 73,5 959 71,5% 
Felídeos 244 26,8 255 26,2 379 28,3% 
Lagomorfos 3 0,3 3 0,3 3 0,2% 

Total 912 100 973 100 1341 100 

 
 

No decorrer do estágio foram acompanhados diversos tipos de consultas e intervenções. A 

casuística daí resultante encontra-se registada nos sub-capítulos da clínica médica, clínica 

cirúrgica, meios complementares de diagnóstico e intervenções diversas. 

Relativamente à intervenção médica optou-se pela divisão principal desta em clínica médica 

e clínica cirúrgica. Dentro da primeira consideram-se as consultas de especialidade, de 

medicina preventiva, de reavaliação (do mesmo caso clínico) e ainda de avaliação pré-

cirúrgica. Na clínica cirúrgica englobam-se as cirurgias realizadas, agrupadas segundo o seu 

tipo, em cirurgia de tecidos moles e cirurgia ortopédica. As intervenções médico-veterinárias 

referem-se ao conjunto total de consultas de clínica médica, clínica cirúrgica e ainda as 

consultas pós-cirúrgicas. As intervenções diversas, efectuadas pelo estagiário, não se 

encontram contempladas no total das 1341 intervenções apresentado e serão 

posteriormente descritas. 
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Dado o baixo número de casos clínicos proporcionados pelos lagomorfos optou-se pela sua 

não inclusão nas restantes secções, a fim de facilitar a apresentação de resultados e 

elaboração de gráficos ilustrativos. No entanto, não poderia deixar-se de referir as 

intervenções a que foram submetidos. Assim sendo, foram acompanhados 3 lagomorfos, 2 

do sexo feminino e 1 do sexo masculino. O coelho macho apresentou-se para cirurgia de 

orquiectomia por motivos comportamentais. Dos restantes, um apresentou-se à consulta da 

especialidade de pediatria, para primeiro exame clínico e desparasitação, e o outro para 

consulta de ginecologia e obstetrícia, tendo-se diagnosticado uma situação de metrite.  

 

Foi possível acompanhar, no IVP, um total de 835 casos de clínica médica e 135 casos de 

clínica cirúrgica. Tanto em relação à espécie canina como à felina verificou-se uma 

predominância da clínica médica, com 631 (88,3%) e 204 (80,0%) casos, respectivamente. 

No que respeita à clínica cirúrgica acompanharam-se 84 (11,7%) casos de canídeos e 51 

(20,0%) casos de felídeos (Gráfico n.º1).  

 

Gráfico n.º 1 – Distribuição do número de casos de clínica cirúrgica e clínica médica por 
espécie animal 
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No que respeita às especialidades acompanhadas observou-se, em termos globais (970 

casos clínicos), uma maior frequência de casos de Cardiologia (16,6%), seguindo-se a 

Oncologia (13,5%) e a Medicina preventiva (12,2%). Ao analisar os valores apresentados na 

Tabela n.º2 pode ver-se que, relativamente aos canídeos, se verificou uma maior 

prevalência dos casos de Cardiologia (n=149, 20,8%), de Medicina preventiva (n=96, 

13,4%), de Oncologia (n=82, 11,5%) e de Patologia músculo-esquelética (n=70, 7,7%). 

Quanto à espécie felina verificou-se uma maior prevalência das especialidades de 

Oncologia (n=49, 19,2%), de Nefrologia e Urologia (n=31, 12,2%), de Ginecologia e 

Obstetrícia (n=27, 10,6%) e de Medicina preventiva (n=22, 8,6%). 
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Tabela n.º2 – Distribuição do total de casos clínicos por especialidade médico-veterinária e por 
espécie animal (frequência absoluta - fi e frequência relativa total - %) 

 

Especialidade Médico-veterinária Canídeos Felídeos Total 

 casos -fi casos -fi fi % 
Andrologia 28 6 34 3,5 
Cardiologia 149 12 161 16,6 
Dermatologia 37 13 50 5,2 
Emergência e cuidados intensivos 1 0 1 0,1 
Endocrinologia 23 5 28 2,9 
Estomatologia e odontologia 11 14 25 2,6 
Gastroenterologia 18 18 36 3,7 
Geriatria 7 0 7 0,7 
Ginecologia e Obstetrícia 44 27 71 7,3 
Hematologia 0 2 2 0,2 
Medicina Preventiva 96 22 118 12,2 
Nefrologia e Urologia 26 31 57 5,9 
Neurologia 27 3 30 3,1 
Oftalmologia 18 4 22 2,3 
Oncologia 82 49 131 13,5 
Otorrinologia 5 1 6 0,6 
Patologia Hepatobiliar e Pancreática 
exócrina 21 12 33 3,4 
Patologia das Doenças Infecciosas e 
Parasitárias 12 7 19 2,0 
Patologia Músculo-esquelética 70 10 80 8,2 
Patologia Respiratória 34 13 47 4,8 
Pediatria 5 4 9 0,9 
Toxicologia 1 2 3 0,3 
 
Total 

 
715 

 
255 

 
970 100,0 

 
 

No IVP realizam-se, diariamente, um elevado número de consultas de referência. Devido a 

esta marcante característica apresenta-se, na Tabela n.º3, a distribuição dos casos referidos 

por especialidade médico-veterinária. Nela faz-se a distinção da frequência relativa dos 

casos referidos face ao seu número total e em função do número de casos de cada 

especialidade. O número de casos referidos ascende aos 510, o que representa 52,6% do 

total de casos clínicos acompanhados. A Cardiologia destacou-se como a especialidade que 

apresentou maior frequência relativa destes casos, com 135 consultas de referência que 

representaram 26,5% do total de casos referidos e 83,9% das consultas desta área. Outras 

das especialidades que mais contribuíram para os 52,6% de casos de referência foram a 

Oncologia, a Patologia músculo-esquelética e a Ginecologia e Obstetrícia. O elevado 

número de casos de referência é um dos motivos pelos quais nem sempre é possível 

apresentar diagnósticos definitivos. Outra razão prende-se com o facto de alguns 

proprietários não possibilitarem, por diversos motivos, a realização de exames 

complementares de diagnóstico como, por exemplo, a análise histopatológica ou citológica. 

Assim sendo, muitos dos diagnósticos presentes nos Anexos I e II são de carácter 
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presumptivo e outros são suspeitas baseadas na apresentação clínica, história do animal e 

epidemiologia das afecções. 

 

Tabela n.º3 – Casos clínicos referidos - distribuição do número, frequência relativa por 
especialidade médico-veterinária e frequência relativa face ao total de casos clínicos 

 
Casos referidos 

Especialidades médico-veterinárias 
n.º casos % casos 

Frequência de referências 
por especialidade médico-

veterinária (%) 
Andrologia 29 5,7 85,3 
Cardiologia 135 26,5 83,9 
Dermatologia 13 2,5 26,0 
Endocrinologia 20 3,9 71,4 
Estomatologia e Odontologia 3 0,6 12,0 
Gastroenterologia 15 2,9 41,7 
Geriatria 2 0,4 28,6 
Ginecologia e Obstetrícia 45 8,8 63,4 
Nefrologia e Urologia 34 6,7 59,7 
Neurologia 18 3,5 60,0 
Oftalmologia 8 1,6 36,4 
Oncologia 72 14,1 55,0 
Otorrinologia 3 0,6 50,0 
Patologia Hepatobiliar e Pancreática Exócrina 26 5,1 78,8 
Patologia Infecciosa e Parasitária 8 1,6 42,1 
Patologia músculo esquelética 51 10,0 63,8 
Patologia Respiratória 28 5,5 59,6 

 
Total de casos referidos 

 
510 

 
52,6 

 

 
 

2.1 Clínica médica 

A clínica médica abrange um grande e variado conjunto de entidades clínicas. Assim sendo 

justifica-se a sua apresentação por espécie animal, especialidade médico-veterinária e ainda 

especificidade das consultas.  

Quanto à especificidade do tipo de acção médica distinguem-se, nesta área, as consultas de 

especialidade, de medicina preventiva, avaliações pré-cirúrgicas e consultas de reavaliação.  

As consultas de especialidade reportam-se às consultas das 22 áreas acompanhadas e as 

consultas de medicina preventiva referem-se à profilaxia vacinal dos canídeos e felídeos. As 

consultas de avaliação pré-cirúrgica consistiram na avaliação do estado geral dos pacientes, 

que se pretendia submeter a procedimentos cirúrgicos envolvendo anestesia geral, tendo-se 

dado especial atenção aos sistemas cardiovascular e respiratório. Por último, as consultas 

de reavaliação consistiram no seguimento do paciente, o que significou nalguns casos, a 

avaliação da progressão da afecção apresentada, noutros, o acompanhamento da sua 

resolução e, noutros ainda, a adopção de diferentes planos terapêuticos. Observando o 

Gráfico n.º 2 verifica-se que as consultas de especialidade foram predominantes, tendo sido 
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seguidas das consultas de reavaliação, medicina preventiva e, por fim, das consultas de 

avaliação pré-cirúrgica, em menor número.  

Gráfico n.º2 – Clínica médica - distribuição do número de consultas de acordo com a 
especificidade da acção médica 
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A distribuição das consultas de clínica médica por espécie e segundo a especificidade da 

acção médica desempenhada foi semelhante nas duas espécies (Gráfico n.º3). Com efeito, 

tanto nos canídeos como nos felídeos foi possível verificar que as consultas de 

especialidade representaram a maior parcela, com 66% e 69%, respectivamente. Nos 

canídeos as consultas de reavaliação representaram 18% desta área clínica e nos felídeos 

21%, enquanto que a profilaxia vacinal correspondeu a 13% nos canídeos e 10% nos 

felídeos. As consultas de avaliação pré-cirúrgica representaram os restantes 3% das 

consultas de clínica médica nos canídeos. 

 

Gráfico n.º3 – Clínica médica - distribuição percentual das consultas de por especificidade e 
espécie animal 
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No Gráfico n.º4 pode observar-se a distribuição percentual dos casos de clínica médica 

acompanhados por especialidade. À semelhança do descrito em relação à totalidade dos 

casos, também na clínica médica se verifica maior número de casos nas mesmas 

especialidades. De facto, os canídeos contribuíram para elevado número de consultas de 

Cardiologia, enquanto os felídeos somaram maior número de consultas de Oncologia. As 

especialidades em que se verificou uma proporção próxima de casos das duas espécies 

foram a Otorrinologia, a Dermatologia, a Endocrinologia e a Patologia respiratória. 

 

Gráfico n.º4 – Clínica médica – frequência relativa dos casos clínicos por especialidade 
médico-veterinária e por espécie animal 
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Ainda dentro da clínica médica, verificou-se uma frequência relativa de consultas de 

referência na ordem dos 90% para avaliações pré-cirúrgicas, 63% para consultas das várias 

especialidades e 52% para as reavaliações de casos clínicos. No Anexo I encontram-se 

enunciados os diagnósticos efectuados por especialidade e espécie animal (frequência 

absoluta e relativa). 

 

 

2.2. Clínica cirúrgica  
 

A clínica cirúrgica que foi possível acompanhar correspondeu a um total de 135 

intervenções cirúrgicas. Os canídeos tiveram maior representatividade também nesta área, 

tendo sido responsáveis por 84 destas intervenções (62,3%), enquanto que os felídeos 

originaram 51 casos cirúrgicos (37,7%). A cirurgia de tecidos moles abarcou o maior número 

de casos, com 61 casos nos canídeos e 49 nos felídeos, totalizando 81,5% das intervenções 

cirúrgicas. Os restantes 18,5% constituíram a cirurgia ortopédica, com 23 casos nos 

canídeos e 2 nos felídeos (Gráfico n.º5). 

 

Gráfico n.º5 – Distribuição do número de consultas de clínica cirúrgica por tipo de cirurgia e 
espécie animal 
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No que concerne a cirurgia ortopédica, verifica-se uma esmagadora maioria de casos da 

área da Patologia músculo-esquelética com 23 casos (92%) e os restantes 8% pertencentes 

à especialidade de Oncologia (Gráfico n.º6). 
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Gráfico n.º6 – Distribuição dos casos de cirurgia ortopédica por especialidade médico-
veterinária (freqência absoluta e relativa) 
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As especialidades a que corresponderam maior número de cirurgias de tecidos moles foram, 

em ambas as espécies, a Oncologia e em segundo lugar a Ginecologia e Obstetrícia. Em 

terceiro lugar surge, no caso dos canídeos, a Patologia músculo-esquelética, e nos felídeos 

a Andrologia (Tabela n.º4). As cirurgias referidas para realização no IVP totalizaram 42% do 

total de cirurgias acompanhadas. No Anexo II podem observar-se as frequências absolutas 

e relativas das várias intervenções cirúrgicas realizadas em ambas as espécies. 

 

Tabela n.º4 – Distribuição dos casos de cirurgia de tecidos moles por especialidade médico-

veterinária e espécie animal (frequência absoluta - fi e frequência relativa - %) 

Canídeos Felídeos Cirurgia de tecidos moles 
fi % fi % 

Andrologia 2 3,3 5 10,2 
Cardiologia 0 0,0 1 2,0 
Dermatologia 1 1,6 0 0,0 
Estomatologia e Odontologia 4 6,5 4 8,2 
Gastroenterologia 0 0,0 1 2,0 
Ginecologia e Obstetrícia 13 21,3 13 26,5 
Nefrologia e Urologia 0 0,0 2 4,1 
Oftalmologia 2 3,3 1 2,0 
Oncologia  30 49,2 21 42,9 
Otorrinologia 2 3,3 0 0,0 
Patologia Músculo-esquelética 7 11,5 1 2,0 

Total 61 100 49 100 

 

2.3. Meios complementares de diagnóstico 

Os meios complementares de diagnóstico representam uma importante mais valia para a 

realização de diagnósticos definitivos e implementação de planos terapêuticos adequados a 

cada paciente. No IVP são frequentemente realizadas electrocardiografias, ecografias 
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abdominais e ecocardiografias de referência. Além destes exames complementares 

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

histopatológicas e testes rápidos de diagnóstico (Tabela n.º5). Atentando sobre a Tabela 

n.º5 pode verificar-se que os 826 exames complementares realizados/requisitados 

corresponderam a 755 animais. Esta discrepância fica a dever-se ao facto de alguns 

animais terem sido sujeitos a mais de um exame complementar de diagnóstico. Face ao 

número total de animais acompanhados, tanto na área da clínica médica como na clínica 

cirúrgica, registou-se uma frequência relativa de 87,5% nos canídeos e 70,9% nos felídeos 

que foram submetidos a exames complementares. Em termos gerais a ecografia abdominal 

constituiu o meio complementar mais utilizado no diagnóstico de afecções tanto caninas 

como felinas. Nos canídeos verificou-se uma predominância da ecografia abdominal 

(30,7%), em segundo lugar da ecocardiografia (26,7%) e de seguida a electrocardiografia 

(14,6%). Nos felídeos registou-se um maior número de ecografias abdominais (42,7%), 

seguindo-se as análises bioquímicas (20,9%) e as análises histopatológicas (13,3%). 

 
 

Tabela n.º5 – Meios complementares de diagnóstico – intervenções diagnósticas por espécie 
animal (número de animais e número de exames realizados) 

 

Canídeos Felídeos Total Meios complementares de 
diagnóstico 

n.º animais n.º realizado n.º animais n.º realizado 
n.º 

animais 
n.º 
realizado 

Eletrocardiografia 88 90 0 0 88 90 
Ecocardiografia 158 164 14 14 172 178 
Ecografia 187 192 89 97 276 289 

Abdominal 184 189 88 90 272 279 
Torácica 1 1 2 7 3 8 

Oftálmica 2 2 0 0 2 2 

Análises bioquímicas 33 34 28 44 61 78 
Análises hematológicas 25 27 12 16 37 43 
Análise histopatológica 43 59 18 28 61 87 
Radiologia 35 36 9 9 44 45 
Testes rápidos de diagnóstico 13 13 3 3 16 16 

Dirofilariose 2 2 - - 2 2 
Leishmaniose 11 11 - - 11 11 

FIV/FeLV - - 3 3 3 3 

Total 582 615 173 211 755 826 

 

 
As especialidades médico-veterinárias relacionadas com o maior número de exames 

complementares realizados foram a Cardiologia, a Oncologia e a Nefrologia e Urologia, 

como se pode observar no Gráfico n.º7.  
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Gráfico n.º7 – Distribuição do número de intervenções diagnósticas por especialidade médica 
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Por fim e, relativamente à especialidade de Oncologia, é de referir que das 132 

situações que teriam beneficiado de análise histopatológica apenas em 45 casos 

não foram enviadas amostras para análise, ou seja, dos diagnósticos apresentados 

relativos a esta área apenas 34,1% não são de carácter definitivo. Por este motivo 

são apresentados, no Anexo I, alguns diagnósticos clínicos e presumptivos, sob as 

denominações pouco específicas de neoplasias e ainda de suspeitas. 

 

2.4. Intervenções diversas 

Esta secção consiste na apresentação sumária do variado leque de actividades que 

permitiram a aquisição de uma maior experiência prática e o aperfeiçoamento da destreza 

técnica necessária a uma prática médico-veterinária plena e segura na área da clínica de 

animais de companhia. Na Tabela n.º 6 encontram-se registadas algumas das mais 

importantes acções levadas a cabo pelo estagiário ao longo do período de estágio, em 

canídeos e em felídeos.  

 

Tabela n.º6 – Intervenções diversas por espécie animal (frequência absoluta - fi e frequência 
relativa - %) 

Intervenções Canídeos  Felídeos 
 fi %   fi %  
Administrações medicamentosas 89 27,1  115 33,1 
Algaliações 0 0,0  3 0,9 
Aplicação de enemas 0 0,0  2 0,6 
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Tabela n.º6 (continuação) Canídeos  Felídeos 
 fi %    fi 
Aplicação de microchip 3 0,9  1 0,3 
Aplicação/remoção de pensos 34 10,4  21 6,1 
Colheita de sangue 29 8,8  12 3,5 
Consulta de avaliação de estado geral 4 1,2  6 1,7 
Desinfecção de feridas 10 3,0  11 3,2 
Desparasitação externa 4 1,2  2 0,6 
Destartarização (em tempo cirúrgico) 7 2,1  2 0,6 
Entubação endotraqueal 34 10,4  10 2,9 
Esvaziamento de glândulas anais 3 0,9  0 0,0 
Eutanásia  1 0,3  2 0,6 
Fluidoterapia 16 4,9  53 15,3 
Lavagem vesical 0 0,0  8 2,3 
Limpeza auricular 4 1,2  6 1,7 
Monitorização anestésica  37 11,3  25 7,2 
Necrópsia 1 0,3  0 0,0 
Punção pleural 0 0,0  4 1,2 
Realização de testes rápidos   4 1,2  2 0,6 
Remoção de líquido abdominal 6 1,8  0 0,0 
Remoção de líquido torácico através de dreno 0 0,0  7 2,0 
Remoção de suturas 16 4,9  32 9,2 
Sedação/Tranquilização 8 2,4  18 5,2 
Vacinação 18 5,5  5 1,4 

Total 328 100,0  347 100,0 
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3. LESÃO DEGENERERATIVA CRÓNICA DA VALVA MITRAL EM CANÍDEOS 
 

3.1. Definição e nomenclatura 

A lesão degenerativa crónica da valva mitral é a causa mais comum de insuficiência valvar 

adquirida em cães, tratando-se de uma degenerescência progressiva e mixomatosa dos 

folhetos constituintes desta valva cardíaca (Häggström, Kvart, & Pedersen, 2005). 

Na literatura veterinária podem encontrar-se várias denominações para esta doença, 

nomeadamente, endocardiose, doença degenerativa crónica valvular, doença ou fibrose 

valvular crónica, regurgitação ou insuficiência mitral adquirida e ainda prolapso da mitral. A 

maioria destas denominações é pouco correcta, por se reportar apenas a algumas das 

manifestações histopatológicas (endocardiose e fibrose valvular crónica) ou clínicas e 

funcionais (prolapso da mitral) (Kienle & Thomas, 2005). Outras delas não especificam a 

sede da afecção (doença degenerativa crónica valvular) ou apenas se diferenciam das 

doenças valvares congénitas (insuficiência mitral adquirida). Outras são de carácter 

demasiado abrangente podendo confundir-se com doenças de etiologia totalmente diferente, 

tal como a endocardite bacteriana (doença valvular crónica). Em medicina humana esta 

doença é vulgarmente denominada síndrome do prolapso da valva mitral (Kittleson & Kienle, 

1998) mas na realidade esta doença é, na maioria dos aspectos clínicos, fisiopatológicos e 

histológicos, semelhante à doença canina (Pedersen & Häggström, 2000a). 

Nesta revisão a doença será referida como Lesão Degenerativa Crónica da Valva Mitral 

(LDCVM).  

 

3.2. Anatomia e função 

A valva atrioventricular esquerda canina (bicúspide ou mitral) é constituída por dois folhetos 

valvulares ou cúspidesa, septal e parietal, nas extremidades das quais existem ainda quatro 

ou cinco cúspides secundárias (Ghoshal, 2000). Ambos os folhetos apresentam forma 

semicircular. O folheto septal possui um raio de curvatura superior ao do folheto parietal. À 

face ventricular da extremidade dos folhetos, onde se ligam as cordas tendíneas, dá-se o 

nome de zona rugosa. Esta é a área em que os folhetos contactam entre si durante a 

sístole, oferecendo uma consistência áspera à palpação e maior opacidade que a restante 

superfície do folheto, que se apresenta transparente, brilhante e lisa. Os dois folhetos 

valvulares encontram-se inseridos no annulus fibrosia da valva mitral, um anel fibroso 

localizado entre o átrio e o ventrículo esquerdos (Kittleson & Kienle, 1998). 

                                            
a Nomenclatura em latim -  valva atrioventricularis sinistra / mitralis constituída pelas cuspis septalis e cuspis 
parietalis; annulus fibrosi (sing.): anel de tecido conjuntivo que circunda o óstio atrioventricular; annuli fibrosi (pl.). 
Schaller, O. (1999) Illustrated veterinary anatomical nomenclature, 240-265. 
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No início da sístole, quando a pressão ventricular esquerda excede a pressão do átrio 

esquerdo (AE) os folhetos valvulares da mitral são forçados até se encontrarem em 

aposição (Abbott, 2001), impedindo o sangue de refluir do ventrículo para o átrio durante a 

sístole (Dyce, Sack, & Wensing, 2004). Curiosamente verifica-se uma elevada prevalência 

de prolapso da mitral em cães clinicamente normais de algumas das raças predispostas 

(Ware, 2003a). A eversão dos folhetos valvulares para o interior do átrio é impedida pela 

contracção simultânea dos músculos papilares ventriculares, os quais são local de inserção 

das cordas tendíneas (Dyce et al., 2004). As extremidades dos folhetos valvulares 

encontram-se ligadas aos músculos papilares por meio de cordas tendíneas de 1ª ordem. As 

cordas de 2ª ordem ligam a zona média da superfície ventricular de ambas os folhetos aos 

mesmos músculos. Finalmente, as cordas de 3ª ordem encontram-se a ligar a cúspide 

parietal à parede ventricular (Serres et al., 2007). A valva mitral encontra-se aberta durante 

a diástole permitindo o fluxo de sangue através do óstio atrioventricular esquerdo (Dyce et 

al., 2004). 

 

3.3. Epidemiologia  

A LDCVM é a doença cardíaca adquirida mais frequentemente encontrada em cães adultos 

(Abbott, 2001; Häggström, Pedersen, & Kvart, 2004b; Kittleson & Kienle, 1998) e 

corresponde a 75 a 80% das doenças cardíacas caninas (Häggström et al., 2005; Kittleson 

& Kienle, 1998). A prevalência da LDCVM em gatos sem doença miocárdica primária é 

desconhecida mas estima-se que seja muito baixa (Häggström et al., 2005). De acordo com 

Häggström et al. (2004b) alterações semelhantes da valva mitral já foram reportadas em 

equídeos, suínos e humanos. A LDCVM encontra-se intimamente relacionada com a idade, 

sexo e raça dos animais. Um estudo dinamarquês veio fornecer dados importantes sobre a 

relação entre esta doença e o peso corporal, tipo de pêlo e conformação torácica em cães 

da raça Dachshund (Olsen, Fredholm, & Pedersen, 1999). 
 

3.3.1. Idade  
A prevalência da LDCVM aumenta a par do aumento da idade dos canídeos, sendo muito 

baixa em animais jovens (Häggström et al., 2005). Actualmente pensa-se que esta doença 

afecta cerca de 10% dos canídeos entre os 5 e os 8 anos e atinge os 20 a 25% dos 

canídeos com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos (Sisson, Kvart, & Darke, 

1999). No norte da Europa considera-se que cerca de 75% dos animais com mais de 16 

anos se encontram afectados pela LDCVM (Häggström et al., 2005), enquanto que nos 

Estados Unidos da América considera-se apenas uma prevalência de 30-35% de casos de 

LDCVM a partir dos 13 anos de idade (Sisson et al., 1999).  
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Os canídeos Cavalier King Charles spaniels (CKCS) não podem deixar de ser referidos 

como um caso particular. De facto, é consensual que esta raça apresenta uma prevalência 

global mais elevada desta doença em comparação com as restantes raças, sendo ainda que 

os animais evidenciam sinais de LDCVM em idades mais precoces relativamente à média 

geral. Este facto fez com que a LDCVM nesta raça tenha passado a ser estudada a partir do 

ano de 1985 (Thrusfield, Aitken, & Darke, 1985) e desde então os CKCS continuam a 

receber especial atenção na investigação desta afecção. Um estudo realizado em França 

com 451 cães da raça CKCS, com idades de 4,5 ± 3,2 [0,2-13,7]b anos, mostrou que 40,6% 

destes animais apresentavam sopro cardíaco sistólico apical esquerdo. A prevalência destes 

sopros elevou-se com o aumento da idade chegando a atingir 100% dos animais com idade 

igual ou superior a 11 anos, enquanto que animais com menos de 1 ano de idade 

apresentaram uma prevalência apenas de 14,2%. A idade média a partir da qual 50% dos 

animais apresenta sopro cardíaco compatível com a LDCVM foi determinada em 6,6 anos. 

Dos 451 cães objecto deste estudo, 152 foram sujeitos a exame ecocardiográfico. Verificou-

se que destes, 149 (98%) apresentaram alterações ecocardiográficas, sendo que a LDCVM 

representou 93,3% (139 casos) das anomalias detectadas (Chetboul et al., 2004). Um 

estudo dinamarquês realizado igualmente com cães da raça CKCS (n=45) concluiu que 

existem sinais ecocardiográficos de prolapso da valva mitral (PVM), associáveis à LDCVM, 

em 87% dos CKCS com idade inferior ou igual a 3 anos e sem a presença de sopro 

cardíaco sistólico esquerdo (Pedersen et al., 1995). No grupo de controlo deste mesmo 

estudo, constituído por 45 cães das raças Caniche e Beagle com o mesmo intervalo de 

idades, a prevalência de PVM registada foi de apenas 3% (Pedersen et al., 1995). Esta 

conclusão remete-nos para a predisposição rácica da LDCVM, contemplada mais tarde 

nesta dissertação. Ainda assim, este estudo de Pedersen et al. (1995) permite ter a 

percepção de que, pelo menos nos CKCS, a detecção de sinais ecocardiográficos da 

LDCVM poderá ocorrer entre o 1º ano e o 2º ano de vida, antes do início das manifestações 

clínicas e dos 6,6 anos determinados por Chetboul et al. (2004). 

 

3.3.2. Sexo 
De um modo geral parece ser aceite que os machos apresentam maior risco de desenvolver 

LDCVM de elevada severidade do que as fêmeas, tanto na espécie canina como na espécie 

humana (Pedersen & Häggström, 2000a). O rácio entre machos e fêmeas afectados, dentro 

das raças de pequeno porte, situa-se entre 1,0 e 1,5 (Sisson et al., 1999) sendo que a 

diferença entre os dois sexos na prevalência desta doença se acentua gradualmente com o 

aumento da idade (Olsen et al., 1999). Sabe-se também que é superior a prevalência da 

insuficiência cardíaca congestiva (ICC) nos machos (Ware, 2003a). 

                                            
b Média ± desvio padrão [mínimo – máximo] 
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Relativamente aos CKCS não parece existir uma ideia consensual entre a prevalência da 

LDCVM nos machos e nas fêmeas. Segundo Chetboul et al. (2004) não se verificou uma 

diferença significativa entre machos e fêmeas na prevalência quer de sopro cardíaco 

compatível com LDCVM quer de LDCVM diagnosticada ecocardiograficamente. Por outro 

lado um estudo, realizado na Suécia, permitiu concluir que, aos 5 anos, o número de 

machos que havia desenvolvido um sopro cardíaco sistólico esquerdo era superior ao de 

fêmeas, e, neles, a intensidade do sopro era superior, indicando que os machos tendem a 

desenvolver a LDCVM mais frequentemente do que as fêmeas e a apresentar 

características clínicas mais severas. (Swenson, Häggström, Kvart, & Juneja, 1996). Este 

estudo incidiu sobre uma amostra constituída por 54 fêmeas e 53 machos da raça CKCS, 

descendentes de um grupo inicial de 30 fêmeas e 7 machos (Swenson et al., 1996).  

As diferenças encontradas nos resultados destes dois estudos supracitados podem 

justificar-se pelo facto de no primeiro estudo (Chetboul et al., 2004) os cães estudados 

apresentarem uma grande variação em relação à idade e genética, enquanto que no 

segundo estudo (Swenson et al., 1996) todos os cães estudados terem uma ascendência 

comum bem como idades muito aproximadas (5,26 ± 0,34 [4,35 – 5,89]c anos). Segundo os 

Autores suecos, as diferenças encontradas na frequência da LDCVM em relação ao sexo 

dos animais, aos 5 anos de idade, pode atribuir-se a diferentes modos de progressão da 

doença. É assim mais uma evidência de que os machos apresentam uma evolução desta 

afecção mais rápida e mais grave, podendo isto significar que existem diferentes limiares 

para o início do desenvolvimento da LDCVM. Sendo os cães suecos estudados 

descendentes da mesma população, pode admitir-se que os únicos genes não semelhantes 

entre eles se encontram localizados nos cromossomas sexuais. Alternativamente pode 

considerar-se que a LDCVM se desenvolve mais frequentemente em cães machos como 

uma característica sexual secundária (Swenson et al., 1996). Não pode deixar-se de pôr a 

hipótese de que a grande variabilidade genética e o alargado intervalo de idades dos CKCS 

do estudo francês (Chetboul et al., 2004) possam ter, de algum modo, mascarado a maior 

incidência desta doença nos animais do sexo masculino. 

 

3.3.3. Predisposição rácica 
 As raças mais afectadas são as de pequeno a médio porte sendo muito rara a descrição 

desta doença em raças de grande porte. Raças como o Papillon, Caniche, Chihuahua, 

Dachshund, (Häggström et al., 2005) e ainda Schnauzer miniatura, Fox Terrier, Cocker 

Spaniel e Boston Terrier (Ware, 2003a) e Whipet (Pedersen, 2000b) são algumas das 

consideradas predispostas ao desenvolvimento da LDCVM.  

                                            
c  Média ± desvio padrão [mínimo – máximo] 
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É consensual para um grande número de autores que os CKCS são, de facto, a raça de 

maior incidência e prevalência desta doença e vários foram os estudos publicados, na última 

década, sobre a importância da LDCVM nesta raça canina (Chetboul et al., 2004; Pedersen 

et al., 1995; Tarnow, Kristensen, Texel, Olsen, & Petersen, 2003; Ware, 2003a). Tal como foi 

já referido, nesta raça é característico o desenvolvimento bastante mais precoce da LDCVM 

quando em comparação com outras raças (Häggström, Hamlin, Hansson, & Kvart, 1996). A 

ocorrência excepcionalmente elevada desta doença nesta raça foi constatada no Reino 

Unido, Suécia, França e Estados Unidos da América. Na Austrália não parece existir uma 

maior prevalência da LDCVM nos CKCS do que nas restantes raças caninas de pequeno 

porte (Buchanan, 1999). 

Ainda dentro da predisposição rácica é de salientar que o Pastor Alemão foi referido como 

potencialmente predisposto, no entanto, essa constatação foi considerada uma 

consequência da sua sobre-representação nos estudos realizados (ver Tabela n.º8) 

(Borgarelli et al., 2004).  

Na Tabela n.º7 apresenta-se uma lista de raças caninas consideradas predispostas e a 

respectiva razão de probabilidades de ocorrência da LDCVM (risco relativo estimado). Os 

resultados nela apresentados provêm de um estudo realizado com 120 canídeos afectados 

pela LDCVM, entre 1990 e 1993 (Buchanan, 1999). Atentando sobre estes resultados pode 

observar-se que os CKCS apresentam uma probabilidade de desenvolverem LDCVM cerca 

de 20 vezes superior em relação a outras raças, enquanto que, por exemplo, os Cocker 

spaniel apresentam uma probabilidade apenas 2 vezes superior à de outras raças 

consideradas não predispostas. 

 

Tabela n.º7 – Risco relativo estimado (razão de probabilidades) da ocorrência de LDCVM de 
acordo com a raça canina (adaptado de Buchanan, 1999) 

Raças  N.º casos Razão de probabilidades 
(odds ratio) 

 
Nível de significância 

estatística (p) 

Cavalier King Charles Spaniel 4 20,1 0,0001 
Chihuahua 6 5,5 0,001 
Schnauzer miniatura 7 4,4 0,002 
Bichon maltês 3 4,2 0,41 
Épagneul pequinês 3 4,1 0,43 
Caniche toy 5 3,1 0,28 
Shi-Tzu 5 3,0 0,031 
Caniche miniatura 8 2,8 0,012 
Yorkshire terrier 5 2,6 0,051 
Apso tibetano 4 2,4 ns 
Cocker spaniel 7 2,0 ns 
Indeterminada 36 1,2 ns 
Doberman pinscher 3 0,8 ns 

Legenda – ns – estatisticamente não significativo. 
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3.3.3. Constituição corporal: dimensão torácica, peso, condição corporal e pelagem 
Num estudo levado a cabo por Olsen et al. (1999), com cães da raça Dachshunds, 

procurou-se avaliar a influência da idade, sexo, tipo de pelagem, peso corporal, condição 

corporal e dimensões torácicas sobre quatro parâmetros da severidade da LDCVM – PVM, 

volume regurgitante, intensidade do sopro cardíaco e espessamento valvular. Daqui conclui-

se que (1) a dimensão torácicad apresentou uma correlação negativa com o PVM, volume 

regurgitante e a intensidade do sopro cardíaco; (2) o peso corporal correlacionou-se 

negativamente com a severidade do PVM; (3) o grau de obesidade apresentou correlação 

negativa com o espessamento valvular; (4) a severidade do PVM foi superior em 

Dachshunds de pêlo comprido, seguidos dos de pêlo curto e por último dos de pêlo cerdoso. 

Esta diferença na incidência do PVM pode reflectir a diferente predisposição genética para 

desenvolver esta doença já que praticamente não acontecem cruzamentos entre cães de 

pelagem diferente dentro desta raça (Olsen et al., 1999). Simultaneamente, num estudo 

realizado na mesma altura com CKCS, não se concluiu haver relação entre a cor da 

pelagem e a intensidade do sopro cardíaco. Do mesmo modo esta característica fenotípica 

não se relacionou com a prevalência de PVM (Pedersen, Lorentzen, & Kristensen, 1999b). 

A associação encontrada entre a dimensão torácica e o PVM pode explicar as diferenças 

verificadas na prevalência da regurgitação da mitral (RM) entre raças de peso corporal 

semelhante. Com efeito as raças predispostas, tais como Chihuahua, CKCS, Caniche, 

Dachshunds e Whipet são consideradas raças de elevada profundidade mas de reduzida 

largura torácica e são significativamente mais afectadas pela LDCVM do que outras raças 

com peso corporal semelhante mas de toráx mais largo, nomeadamente, Beagle, West 

Highland White Terrier (WHWT) e Cairn Terrier (Pedersen, 2000b). As principais diferenças 

encontradas por Borgarelli et al. (2004) na prevalência de doença adquirida primária da 

valva mitral, entre cães de raça pequena (de peso inferior a 15Kg) e cães de raça grande 

(Pastor Alemão) encontram-se resumidas na Tabela n.º8. O estudo teve por objectivo 

comparar a morfologia e a função ventricular esquerda, através de estudo ecocardiográfico, 

bem como alguns aspectos clínicos e electrocardiográficos entre estes dois grupos de 

animais. A análise desta tabela torna evidente que embora a prevalência e a severidade de 

sinais como a ascite, dispneia e a hipertensão pulmonar sejam semelhantes entre os dois 

grupos de animais, existem algumas diferenças significativas a referir. Os cães pequenos 

apresentaram mais frequentemente sopro cardíaco, maior intensidade deste, maior 

contractibilidade do VE e ainda maior prevalência de PVM, sendo estatisticamente 

significativo o grau de associação entre a ocorrência deste e de espessamento da mitral, ao 

contrário do que se verificou com os cães Pastor Alemão. Ainda de acordo com este estudo 

uma proporção comparativamente grande dos últimos não apresentou espessamento dos 

folhetos da mitral ou PVM mas apresentou RM significativa (90%), o que sugere 

                                            
d  Largura torácica medida horizontalmente ao nível do impulso pré-cordial. 
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possivelmente, uma causa diferente para esta severa incompetência valvar apresentada 

pelos Pastor Alemão (Borgarelli et al., 2004).  

 

 

Tabela n.º8 – Comparação dos sinais clínicos, electrocardiográficos e ecocardiográficos 
apresentados pelos cães Pastor Alemão e cães com peso corporal inferior a 15 Kg (adaptado 
de Borgarelli et al., 2004) 

 CÃES PASTOR ALEMÃO 

(n = 58) 
CÃES  <15 Kg 

(n = 49) 

Presença de sopro cardíaco 83 %   98 % * 
Intensidade do sopro cardíaco 

Grau 1-2/6 
Grau 3-4/6 
Grau 4-6/6 

Menor 
26 % 
55 % 
2 % 

Maior  
     25 % NS 
     53 % NS 
   20 % * 

Presença fibrilhação atrial 31%  4 % ** 
Presença de PVM 

Isolado 
Associado a espessamento da mitral 

26% 
10 % 
16 % 

100 % 
   2 % NS 

     98 % *** 
Presença RM 90 %     98 % NS 
Contractibilidade VE Menor       Maior *** 
Presença hipertensão pulmonar 36 %    25 % NS 
Severidade hipertensão pulmonar semelhante NS 
Sinais clínicos semelhante NS 

Ascite 
Dispneia 

7 % 
12 % 

    8 % NS 
     14 % NS 

Legenda – Os asteriscos indicam diferenças estatisticamente significativas encontradas para os parâmetros 
sinalizados: * p< 0,01; ** p< 0,001; *** p< 0,0001; NS – não significativo. 

 

3.4. Etiologia  

Para além da predisposição genética outros factores etiológicos da LDCVM permanecem 

ainda por esclarecer e, por este motivo, alguns autores referem-se a esta doença como 

degenerescência mixomatosa idiopática (Cobb, 1998). 

3.4.1. Predisposição genética  
A predisposição genética desempenha um importante papel na ocorrência desta doença. A 

apoiar esta ideia está a forte associação entre esta doença e certas raças de pequeno e 

médio porte. Dois estudos realizados em famílias de CKCS e Dachshunds vieram provar 

que factores genéticos estão relacionados com a etiologia da LDCVM. Segundo estes 

estudos a doença apresenta um padrão poligénico de hereditariedade, encontrando-se 

múltiplos genes implicados na sua transmissão e sendo necessário atingir um limiar mínimo 

de expressão destes para que a doença se desenvolva. Nos machos este limiar mínimo é 

menor do que nas fêmeas, pelo que, considerando uma família de cães na qual a 

descendência tem, em média, o mesmo genótipo, os machos desenvolverão a doença mais 

precocemente do que as fêmeas. O cruzamento de um macho e uma fêmea, ambos com 

início precoce da doença, originará descendência com manifestação igualmente precoce da 
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doença e de insuficiência cardíaca (IC). A importância dos factores genéticos na 

transmissão desta doença faz com que outros factores tais como o nível de exercício físico, 

o grau de obesidade e tipo de dieta desempenhem, provavelmente, papéis menores na 

etiologia desta afecção. Programas de controlo de cruzamentos com o objectivo de reduzir a 

prevalência da LDCVM em cães das raças CKCS e Dachshunds foram lançados na América 

do Norte e Europa há já alguns anos e vários países continuam a aderir a estes programas 

(Häggström et al., 2005; Häggström, Pedersen, & Kvart, 2004b).  

 

3.4.2. Outros factores etiológicos  
Häggström (2004b) reporta-se a uma das mais antigas teoriase para explicar o 

espessamento e degenerescência progressiva dos folhetos valvulares, a qual sugere que as 

agressões repetidamente sofridas pelas folhetos valvulares, através dos impactos 

permanentes das zonas de aposição de ambos os folhetos, podem ser responsáveis pelo 

espessamento progressivo e alteração da estrutura morfológica da mitral.  

Outra teoria assenta na hipótese de que a degenerescência do colagénio é o evento 

patológico primário responsável pela LDCVM. No entanto, não se esclareceu ainda se a 

alteração degenerativa do colagénio se deve a uma alteração primária da síntese do 

colagénio, da organização das suas fibras ou a uma actividade anormal das colagenases. 

Os tipos de colagénio I e III são os principais tipos presentes na constituição das valvas 

cardíacas. Em pacientes humanos com condrodisplasia e síndrome de Ehlers-Danlos já se 

identificaram defeitos nestes tipos de colagénio (Sisson et al., 1999), e sabe-se também que 

nos humanos o PVM ocorre associado a várias alterações do colagénio e tecido conjuntivo, 

deformações do esqueleto crânio-facial e deformações torácicas congénitas, como o são o 

pectus excavatum e peito pouco profundo (Häggström et al., 2004b). Nos canídeos 

afectados por LDCVM ainda não se identificou nenhuma alteração específica do colagénio 

(Sisson et al., 1999) e pouco se sabe sobre este tipo de associação patológica, além das 

supracitadas conclusões do estudo de Olsen et al. (1999) (ver 3.3.3). No entanto, as raças 

de cães predispostas a desenvolver afecções do tecido conjuntivo, tais como a doença do 

disco intervertebral, colapso traqueal e rupturas dos ligamentos cruzados parecem ser mais 

susceptíveis ao desenvolvimento da LDCVM do que a população canina geral (Pedersen & 

Häggström, 2000a).  

Além destas, várias outras teorias foram apresentadas, nenhuma das quais apoiada por 

evidências científicas sólidas (Häggström et al., 2004b).  

Admite-se a existência de um ou mais factores que determinem e aumentem o risco de 

doença em animais já predispostos, uma vez que nem todos os cães desenvolvem LDCVM.  

                                            
e Pommerance, A. (1966) Pathogenesis of “senile” nodular sclerosis of atrioventricular valves. British Heart 
Journal, 28:815-823. 
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Apesar de se desconhecer a natureza exacta dos factores etiológicos, pensa-se que estes 

determinam um movimento anormal das cúspides e, nomedamente o seu prolapso, 

aumentando assim o atrito sofrido por estas estruturas, tanto directamente, através da sua 

sobreposição, como indirectamente, devido ao fluxo de sangue regurgitante que se origina 

(Häggström et al., 2004b).  

Outro dado interessante é a descoberta de elevada densidade de receptores de endotelina-

1 nas áreas de maior deposição de mucopolissacarídeos, de degenerescência do colagénio 

e de fibrose dos folhetos valvulares afectados por LDCVM. É sabido que este péptido com 

potentes propriedades vasoconstritoras tem também capacidade de induzir proliferação de 

fibroblastos e de células musculares lisas vasculares. Além disto, consegue aumentar a 

produção de colagénio nestes tipos celulares. Visto que as células vasculares intersticiais, 

constituintes mais comuns da valva mitral, apresentam elevado grau de semelhança com as 

células musculares lisas e fibroblastos, tem sido especulado que a endotelina-1 possa ter 

grande influência na síntese da matriz valvar (Mow & Pedersen, 1999).  
 

3.5. Fisiopatologia  

A lesão degenerativa crónica valvar não afecta apenas a valva mitral e pode ser 

diagnosticada em qualquer uma das quatro valvas intracardíacas. Em termos de valvas 

afectadas por esta doença a incidência distribui-se de acordo com as seguintes proporções: 

62% casos afectam apenas a valva mitral, 32,5% dos casos afectam simultaneamente as 

valvas tricúspide e mitral e apenas 1,3% dos animais apresenta unicamente lesão da valva 

tricúspide isolada (Häggström et al., 2005). As valvas aórtica e pulmonar raramente são 

afectadas por esta doença (Kittleson & Kienle, 1998) mas lesões semelhantes às da LDCVM 

foram já descritas na artéria pulmonar de cães da raça CKCS (Häggström et al., 2004b).  

 

3.5.1. Mecanismos fisiopatológicos da LDCVM 
Para que ocorra o encerramento correcto da valva mitral é necessário que toda a estrutura 

valvar esteja intacta. A RM pode ocorrer devido a alterações dos folhetos valvulares, 

dilatação do annulus atrioventricular, ruptura de corda(s) tendínea(s) (RCT) ou contracção 

inadequada dos músculos papilares. Em casos de LDCVM mais de uma destas alterações 

pode ser identificada. As consequências desta doença dependem de vários factores: da 

redução do volume de ejecção ventricular, do volume regurgitante, do tamanho e 

capacidade de acomodação do sangue regurgitante por parte do AE e do leito capilar 

pulmonar, do desenvolvimento de taquiarritmias ou tromboembolismo e de ruptura da 

parede do AE. A RM primária e de menor severidade não induz alterações evidentes dos 

índices de dimensão e função cardíaca. O volume de ejecção ventricular esquerdo é 

mantido e o discreto volume regurgitante é facilmente acomodado pelo átrio. À medida que 

a lesão valvar vai progredindo o volume de sangue regurgitante vai representando uma 
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porção consideravelmente maior do volume de ejecção ventricular esquerdo total. No 

entanto, os mecanismos compensatórios renal, neurohormonal e vascular contribuem para a 

manutenção da fracção de ejecção (Häggström et al., 2005). O VE compensa a diminuição 

do volume sistólico através do aumento do volume diastólico final (pré-carga) e até um certo 

limite através do aumento da frequência cardíaca (FC) (Stephenson, 1999). No entanto, a 

FC permanece razoavelmente normal até que o grau de LDCVM seja bastante avançado, 

após o que se passa a encontrar elevada (Häggström et al., 2005). O aumento da pré-carga 

origina um aumento da força de contracção de acordo com o mecanismo de Frank-Starling. 

A resistência ao esvaziamento ventricular é reduzida durante os primeiros estadios da 

sístole pois o sangue que regurgita através da mitral é ejectado para o AE, onde a pressão é 

baixa, antes de ser suficientemente elevada para provocar a abertura da valva aórtica e se 

verificar a ejecção de sangue para a artéria aorta (Stephenson, 1999). Este mecanismo 

conduz a um movimento exagerado do ventrículo esquerdo (VE) denominado hiperquinésia. 

A função sistólica miocárdica encontra-se relativamente preservada, ou mesmo aumentada, 

visto que o sangue que regurgita para o átrio facilita o trabalho do VE, justificando a 

possibilidade de muitos pacientes tolerarem a LDCVM severa durante alguns anos. No 

entanto, devido à sobrecarga crónica de volume sistólico e ao facto da hipertrofia que, 

embora inicialmente útil, pode determinar uma remodelação patológica (Häggström et al., 

2005), verifica-se quase sempre uma elevada contractilidade miocárdica (Sisson et al., 

1999). A esclerose do miocárdio e consequentes pequenos enfartes miocárdicos surgem 

como um factor agravante desta situação, contribuindo para a perda de elasticidade, ao 

comprometer a contracção cardíaca e aumentando o risco de ICC e morte súbita (Falk & 

Jonsson, 2000). 

O AE desempenha uma importante função ao permitir a acomodação do sangue 

regurgitante do ventrículo, evitando o desenvolvimento de hipertensão no leito capilar 

pulmonar. O aumento da pressão no AE origina congestão venosa pulmonar e edema. Em 

casos de evolução lenta da doença, ocorre frequentemente dilatação dramática do AE e, 

ainda assim, a congestão e edema pulmonar apenas se desenvolvem muito depois, em 

estadios já muito severos da doença. A dilatação do AE pode induzir tosse por compressão 

do brônquio principal esquerdo, que se encontra dorsalmente ao átrio. Em casos em que a 

RM aumenta de modo súbito, como acontece nos casos de ruptura de cordas tendíneas e 

concomitante PVM, o átrio não tem capacidade suficiente para se adaptar, não conseguindo 

contrariar o aumento excessivo da pressão no seu interior (Häggström et al., 2005). Este 

aumento traduz-se num aumento da pressão hidrostática capilar associada ao aumento 

simultâneo e brusco da pressão capilar pulmonar, surgindo a congestão e edema do pulmão 

(Stephenson, 1999). Casos de LDCVM em estadios severos e avançados podem agravar-se 

devido a fenómenos relacionados com o aumento da pressão e dilatação do AE. Situações 

de tamponamento cardíaco por derrame pericárdico surgem quando se dá ruptura da 
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parede do AE. Como consequência da hipertensão da artéria pulmonar e insuficiência 

secundária da valva tricúspide acaba por se desenvolver ICD congestiva e devido às 

alterações histológicas do miocárdio podem surgir taquiarritmias (Häggström et al., 2005). 

 

3.5.2 Alterações macroscópicas da valva mitral 
Em casos de LDCVM ligeira a moderada, especialmente na ausência de sinais de 

insuficiência valvular, as alterações macroscópicas podem não ser detectadas (Häggström 

et al., 2005). Regra geral apenas os cães que sofrem de LDCVM severa acabam por ser 

sujeitos a eventual necrópsia. São estes também os que apresentam as alterações 

macroscópicas da valva mais exuberantes. Embora o aspecto macroscópico da 

degenerescência mixomatosa dependa do estadio de desenvolvimento da doença, as 

descrições patológicas clássicas desta doença reportam-se quase sempre aos estadios 

mais graves e avançados pelos motivos evocados (Häggström et al., 2004b). Em fases 

iniciais da doença são achados comuns as cordas tendíneas alongadas e aumentadas, 

folhetos valvulares espessados apresentado áreas abauladas, balonizadas ou mesmo 

prolapsadas em direcção ao AE, bem como o alongamento da zona rugosa valvar (Kogure, 

1980). As alterações da estrutura valvar iniciam-se nas áreas de aposição das cúspides e 

tornam-se mais pronunciadas nas zonas de inserção das cordas tendíneas (Häggström et 

al., 2005) mas podem também ser identificadas na base dos folhetos valvulares. As zonas 

afectadas apresentam coloração acinzentada a branca, de superfície macia e brilhante ou 

com espessamento do tipo placa de nódulos disseminados (Cobb, 1998). O abaulamento da 

extremidade dos folhetos em direcção ao AE é descrito como enrolamento das 

extremidades. Com a progressão da doença, o abaulamento destes agrava-se e as suas 

extremidades livres tornam-se mais espessas e irregulares sendo ainda que as lesões se 

estendem a outras zonas (Figura n.º1). No mesmo folheto valvular pode haver uma secção 

com aspecto relativamente normal e áreas adjacentes moderada ou mesmo severamente 

afectadas (Häggström et al., 2005). A acompanhar a progressão da doença, principalmente 

nos casos de RM significativa, verifica-se o desenvolvimento de hipertrofia ventricular 

excêntrica, bem como dilatação do átrio e annulus mitral. São frequentemente observadas 

lesões da parede do átrio, na zona onde o refluxo de sangue sistólico se faz 

consecutivamente sentir (Figura n.º1), correspondendo a focos de fibroelastose endocárdica 

(Häggström et al., 2005; Sisson et al., 1999). Em estadios finais da doença, a fibrose 

secundária pode causar espessamento muito marcado e mesmo retracção das cúspides e 

cordas tendíneas. Estas podem sofrer ruptura deixando a cúspide com uma extremidade 

livre excessivamente móvel – vegetação – sofrendo prolapso total para o interior do átrio a 

cada movimento sistólico (Häggström et al., 2005). 
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Figura n.º1 – Fotografia post-mortem do coração de um canídeo afectado por LDCVM, 
mostrando as alterações macroscópicas da valva mitral 

 

Legenda – Os folhetos da valva mitral encontram-se aumentados, espessados e com formações nodulares nas 
suas extremidades (setas compridas). As setas pequenas sinalizam a área da parede atrial em que se pode 
visualizar fibroelastose focal provocada pelo jacto de sangue regurgitante (Jet lesions) através da mitral 
insuficiente (Pedersen & Häggström, 2000a). Reproduzido com autorização dos autores. 

 

Em casos bastante severos de LDCVM pode verificar-se a existência, em número variável, 

de pequenas rupturas da superfície valvar (Corcoran et al., 2004). Estas são mais 

frequentemente descritas em cães adultos e com idades compreendidas entre os 8 e os 15 

anos, machos e principalmente das raças Cocker Spaniel e Dachshunds (Chetboul, 

Pouchelon, Bureau-Amaglio, & Tessier, 1999a). É interessante a descrição de lesões 

arterioescleróticas e fibróticas dos músculos papilares visto que as lesões miocárdicas 

destes músculos podem representar um importante factor de disfunção de todo o complexo 

valvar e, assim, contribuir para a progressão da doença (Falk, Jonsson, Olsen, & Pedersen, 

2006). 

 

3.5.3. Alterações microscópicas da valva mitral 
Histologicamente as lesões da LDCVM incluem degenerescência da camada de tecido 

conjuntivo valvular – lâmina fibrosa – como resultado da perda, destruição e desorganização 

da matriz de colagénio. A excessiva deposição de glicosaminoglicanos (Figura n.º2a) e 

outros mucopolissacarídeos provoca o espessamento da camada mais superficial – camada 

endotelial (Cobb, 1998). Segundo Corcoran et al. (2004) nas valvas de animais afectados 

por esta doença as anomalias mais evidentes consistem no espessamento dos folhetos 

valvulares e lesão da camada endotelial. As alterações são mais evidentes próximo das 

extremidades e estendem-se até às cordas tendinosas, sendo que só raramente envolvem a 

base valvular adjacente ao annulus da mitral, mas encontrando-se tanto na face atrial como 

na face ventricular de ambos os folhetos. A orientação das células endoteliais não 

corresponde à orientação dos feixes de colagénio subjacentes, ao contrário do que se 
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verifica nas valvas normais. Estas alterações morfológicas da superfície da valva mitral são 

semelhantes às encontradas nas valvas humanas afectadas pela síndrome do PVM (Figura 

n.º2b). Em valvas afectadas a lesão do endotélio apresenta uma distribuição cujo padrão faz 

lembrar uma manta de retalhos, em que várias áreas da superfície afectada apresentam 

exposição da membrana basal ou da própria matriz. Deste modo o endotélio apresenta 

desde zonas de aspecto relativamente normal a áreas de exposição total do tecido 

conjuntivo subendotelial, passando por vários graus de severidade lesional e podendo 

apresentar ainda ausência apenas ocasional de algumas células. Na matriz subendotelial 

exposta, podem ser observados eritrócitos, leucócitos ou ainda plaquetas aderentes ao 

colagénio e à elastina (Corcoran et al., 2004). Seria de esperar que a exposição do 

colagénio e outros componentes da matriz subendotelial no interior do coração promovesse 

situações de trombose e, embora, a formação de trombos possa ocorrer como complicação 

da LDCVM em cães, esta não se observa em relação com a valva mitral (Häggström, 

2004a). 
 

Figura n.º2 – Fotografia de corte histológico de um folheto septal da mitral de canídeo (a) e de 
um humano (b) afectados por LDCVM e PVM, respectivamente 

 
Legenda – coloração com PAS-Azul-Hematoxilina. Em ambos os folhetos pode ver-se a exuberante deposição 
de glicosaminoglicanos (azul) e fibras de colagénio rupturadas e desorganizadas (rosa) (Pedersen & Häggström, 
2000a). Reproduzido com autorização dos autores.  

 

 

Alterações tromboembólicas estão, apesar disso descritas em CKCS com LDCVM 

(Corcoran et al., 2004). A inflamação associada às alterações degenerativas verificadas na 

LDCVM não é relevante (Häggström et al., 2005). Parecem existir evidências de que a perda 

de integridade do endotélio valvular é precedida da lesão do glicocálice e sua perda de 

permeabilidade selectiva. Assim sendo, é provável que as alterações sofridas pelo 

glicocálice contribuam para a disfunção geral do endotélio em situações de doença 

cardiovascular. Permanece também por determinar se a exposição do endotélio valvular 

representa uma causa ou consequência da LDCVM (Corcoran et al., 2004). 

a    b
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Além das alterações supra-referidas foi também descrito que ocorre uma alteração 

fenotípica das células intersticiais valvulares, passando a haver maior número de células do 

tipo muscular liso e miofibroblastos nas zonas afectadas das valvas, em vez dos fibroblastos 

normais (Black, French, Dukes-McEwan, & Corcoran, 2005). Segundo Black et al. (2005) o 

facto dos miofibroblastos activados se expressarem através de enzimas catabólicas, tais 

como as colagenases, pode estar directamente relacionado com a destruição do colagénio 

evidente nesta doença valvar. 

 

3.6. Sinais Clínicos 

A LDCVM pode não causar sintomatologia durante períodos de vários anos e alguns cães 

nunca chegam a exibir sinais IC (Ware, 2003a). Assim sendo, os estadios ligeiros a 

moderados, normalmente não estão associados a sintomatologia clínica. A tosse é o sinal 

mais frequentemente referido pelos proprietários e, embora não se trate de um sinal 

específico de doença cardíaca, deve ser valorizado. Em fases avançadas da doença a tosse 

pode ser causada por compressão brônquica devido à dilatação atrial esquerda, por 

congestão e edema pulmonar, ou mais frequentemente, devido a uma combinação destes 

dois mecanismos. Devido ao edema verifica-se taquipneia e dispneia. Os cães encontram-

se desconfortáveis e ansiosos, sobretudo durante a noite, quando se encontram em 

decúbito lateral, preferindo quase sempre manter-se em decúbito esternal ou apresentando-

se em posição ortopneica. Em casos mais severos acabam por se manter praticamente a 

maior parte do tempo em estação e tentando restringir a actividade física ao mínimo 

indispensável (Häggström et al., 2005).  

Situações de edema severo resultam em dificuldade respiratória, podendo os sinais de 

edema ter uma apresentação gradual ou iniciar-se de forma súbita. Episódios intermitentes 

de edema pulmonar sintomático podem alternar com períodos de IC compensada durante 

vários meses ou até mesmo anos (Ware, 2003a). Nestes animais mais afectados é possível 

ouvir sibilos respiratórios mesmo sem recurso a auscultação com estetoscópio (Häggström 

et al., 2005). 

Outros sinais comuns são a falta de actividade por intolerância ao exercício e a falta de 

apetite, os quais podem estar presentes em vários graus. Pode ocorrer caquexia sendo, 

muitas vezes, a perda de peso mascarada pela retenção de líquidos e presença de edema. 

A ocorrência de síncope pode estar associada a taquiarritmias, apresentando características 

semelhantes às das síncopes vasovagais. Outra justificação para as síncopes pode ser a 

associação de tosse ao exercício físico e hipertensão pulmonar (Häggström et al., 2005). 

Os primeiros sinais clínicos da IC descompensada são normalmente moderados mas podem 

agravar-se em poucos dias ou semanas. Como estes sinais são vagos e inespecíficos o 

desafio no diagnóstico diferencial da LDCVM não é, muitas vezes, determinar se a doença 
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está presente, mas se é esta a afecção responsável pelos sinais apresentados (Häggström 

et al., 2005).  

Os sinais de regurgitação da valva tricúspide, muitas vezes encobertos pelos sinais 

decorrentes da RM, incluem ascite, efusão pleural e, mais raramente, edema dos tecidos 

periféricos (Tabela n.º9). Sinais gastrointestinais podem acompanhar a congestão 

esplâncnica (Ware, 2003a). 

 Os sinais clínicos apresentados pelos cães afectados por LDCVM relacionam-se com a 

presença e grau de severidade de um ou mais dos seguintes eventos patofisiológicos 

(listados por ordem de importância):  

(1) pressão venosa pulmonar e atrial esquerda elevadas, o que resulta em dificuldade 

respiratória e tosse devido a edema pulmonar e compressão brônquica;  

(2) volume de ejecção ventricular esquerdo e/ou direito diminuído, provocando fraqueza e 

letargia;  

(3) ICD, a qual resulta em derrame pleural e ascite;  

(4) descompensação aguda acompanhada de edema pulmonar fulminante ou fibrilhação 

ventricular causando morte súbita (Häggström et al., 2005; Ware, 2003a). 

 

Tabela n.º9 – Sinais clínicos de baixo débito cardíaco, insuficiência cardíaca esquerda e direita 
(adaptado de Ware, 2003b) 

Sinais de baixo débito 
cardíaco 

Sinais de ICE Sinais de ICD 

Intolerância ao exercício 

Fraqueza 

Síncope 

Cianose 

Arritmia cardíaca 

Congestão pulmonar e edema  

(tosse, taquipneia/dispneia,  

crepitações pulmonares,  

intolerância ao exercício,  

cianose, hemoptise) 

Arritmia cardíaca 

ICD secundária 

Congestão venosa sistémica  

(distensão veia jugular) 

Congestão hepática e esplénica 

Derrame pleural 

Ascite 

Derrame pericárdico 

Edema subcutâneo 

Arritmia cardíaca 

 

3.7. Diagnóstico 

O diagnóstico da LDCVM não apresenta, em muitas ocasiões, dificuldade para o médico 

veterinário uma vez que os sinais clínicos e os achados ecocardiográficos são bastante 

explícitos. Há, no entanto, algumas situações em que o diagnóstico da LDCVM não é 

simples, sobretudo em estadios muito iniciais da doença (Häggström et al., 2004b). Segundo 

estes autores ainda não existe nenhum exame “gold standard” para o diagnóstico de 

LDCVM ligeira. 
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3.7.1. Exame físico  
O exame físico do animal suspeito de doença cardiovascular inclui a observação deste, 

devendo prestar-se especial atenção à atitude, postura, condição corporal, nível de 

ansiedade e tipo de respiração além do exame físico geral (Ware, 2003c). 

 

3.7.1.1. Exame cardiovascular 
O exame físico cardiovascular em si consiste na avaliação da circulação periférica 

(coloração das mucosas e tempo de replecção capilar), das veias sistémicas (principalmente 

da veia jugular), do pulso arterial sistémico (normalmente ao nível das artérias femorais), da 

zona pré-cordial e possíveis acumulações de líquido (ascite, edema subcutâneo) e ainda 

auscultação cardíaca e pulmonar (Ware, 2003c). 

Os achados à auscultação relativamente à presença da LDCVM dependem do estadio 

desta. Numa fase inicial, em que a RM esteja ausente ou seja apenas ligeira, podem 

identificar-se clicksf mesossistólicos (Pedersen & Häggström, 2000a). No entanto, a 

identificação deste som depende da FC e da posição do animal (Häggström et al., 2005). O 

achado mais frequente e característico da LDCVM é o sopro cardíaco sistólico (Häggström, 

Kvart, & Hansson, 1995), de localização apical esquerda e máxima intensidade na área da 

valva mitral (Ware, 2003c). Em cães com RM ligeira a moderada o sopro é tipicamente 

protossistólico sendo que apenas alguns cães apresentam sopro telessistólico alternado 

com holossistólico (Pedersen & Häggström, 2000a). Relativamente a situações de doença 

avançada e severa são quase sempre identificados sopros holossistólicos que podem 

irradiar para o lado direito do tórax (Häggström et al., 2005). 

O estudo da variação da FC em relação à severidade da RM em cães CKCS permitiu aos 

autores Häggström et al. (1996) concluir que esta pode fornecer informação valiosa aquando 

da reavaliação de cães com RM por LDCVM (Häggström et al., 1996). Por outro lado, num 

estudo de Pedersen et al. (1999a) verificou-se que dois simples testes de excitação 

realizados com os cães, imediatamente antes da auscultação cardíaca, provocaram na 

maioria destes aumento da FC e em todos se identificou o aumento simultâneo da 

intensidade do sopro. Isto explica-se pelo facto do aumento da FC indicar aumento da 

estimulação simpática do coração e, consequentemente, haver aumento da contractibilidade 

do miocárdio. Deste modo aumenta a taxa de ejecção sanguínea e a velocidade do fluxo 

regurgitante, os dois principais factores determinantes da intensidade do sopro (Pedersen et 

al., 1999a). Outro factor capaz de influenciar os achados da auscultação é o nível de 

ansiedade e nervosismo dos cães que, quase inevitavelmente, se traduz pelo aumento da 

FC (Pedersen, 2000b). Por este motivo Pedersen (2000b) sugere que se ausculte o paciente 

cardíaco pelo menos em três momentos diferentes da consulta. É de referir que foi 

identificado um número considerável de cães com diagnóstico ecocardiográfico de LDCVM 
                                            
f Foi mantido o termo inglês por ser frequentemente utilizado na prática clínica e não existir nenhuma tradução suficientemente 
explícita na Língua Portuguesa. 
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que não apresentaram, ao exame físico, sopro cardíaco algum, (Chetboul et al., 2004) o que 

pode estar relacionado com uma RM massiva e IC bastante severa (Ware, 2003a).Os 

principais factores que influenciam a auscultação do sopro cardíaco e sua caracterização, 

além da já referida variação da FC, incluem a dificuldade respiratória concomitante, a 

respiração através da boca (vulgo arfar) e ainda a experiência do médico veterinário 

(Pedersen, 2000b). 

Relativamente à auscultação pulmonar é previsível que se detectem fervores húmidos, nos 

casos graves, em que já se desenvolveu edema intersticial pulmonar. Em fases ainda mais 

avançadas a terminais, quando o edema apresentado é do tipo alveolar, os sons 

pulmonares podem ouvir-se mesmo sem recurso a estetoscópio. Nos casos ligeiros a 

moderados de LDCVM prevê-se uma auscultação pulmonar normal (Häggström et al., 

2005). 

 

3.7.2. Meios Complementares de Diagnóstico 
No diagnóstico de LDCVM recorre-se normalmente à realização de radiografia torácica, 

electrocardiograma (ECG) e ecocardiografia (capítulo 4.) como meios complementares 

principais. 

3.7.2.1. Radiologia 
O valor da radiografia no diagnóstico da LDCVM relaciona-se com a avaliação das 

consequências hemodinâmicas da doença: silhueta cardíaca global e presença de edema e 

congestão global. Idealmente realizam-se duas projecções torácicas ortogonais e as 

principais estruturas que devem ser observadas são: átrio e ventrículo esquerdos, brônquios 

principais, vasos e parênquima pulmonares (Häggström et al., 2005). O aumento do AE é 

um dos sinais radiográficos mais precoces e consistentes da LDCVM (Sisson et al., 1999). À 

medida que o coração esquerdo continua a aumentar de volume pode observar-se, 

principalmente na projecção lateral, a elevação dorsal da porção caudal da traqueia e 

carina, deslocamento dorsal do brônquio primário esquerdo e proeminência do AE (Ware, 

2003a). Na projecção ventrodorsal pode observar-se o arredondamento da zona cranial 

esquerda, correspondendo ao aumento do AE e é possível verificar-se um desvio do ápice 

cardíaco. Com a progressão da LDCVM passam a observar-se os sinais radiográficos de 

congestão e edema pulmonar intersticial e alveolar (Häggström et al., 2005). 

3.7.2.2. Electrocardiografia  
Exceptuando a detecção e caracterização de determinadas arritmias, o ECG revela-se de 

uso limitado para o diagnóstico e seguimento da LDCVM. O ECG constitui um indicador 

pouco sensível de cardiomegália e não permite detectar situações de IC ou edema pulmonar 

(Häggström et al., 2005). Ainda assim a avaliação de arritmias não deve ser descurada pelo 

médico veterinário pois estão, muitas vezes, associadas a ICC, estados de fraqueza severa 
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e síncope (Ware, 2003a). Deve ter-se em atenção que pode incorrer-se na sobrevalorização 

de situações de arritmia sinusal respiratória fisiológica, principalmente em cães excitados, 

nervosos ou assustados (Pedersen, 2000b). 

Em cães afectados pela LDCVM, o eixo eléctrico médio do coração permanece no plano 

frontal e dentro do intervalo normal, apesar da progressão da doença (Häggström et al., 

2005). Nos casos em que há uma dilatação significativa do AE, a onda P pode apresentar-

se com duração prolongada (P mitrale). Na presença de aumento ventricular esquerdo 

significativo o complexo QRS pode estar aumentado de duração ou a onda R apresentar 

aumento da amplitude nas derivações II, III e avF, evidenciando que é necessário 

despolarizar uma maior massa cardíaca. Alterações não específicas do segmento ST e 

onda T reflectem a presença de hipertrofia, hipoxia ou alterações electrolíticas (Sisson et al., 

1999). As extrassístoles supraventriculares são relativamente comuns nos animais 

afectados por esta doença (Häggström et al., 2005). Situações de fibrilhação atrial 

desenvolvem-se num pequeno mas, ainda assim, significativo número de animais com 

LDCVM grave. Os machos com RM exuberante e dilatação severa do AE são os mais 

afectados por fibrilhação atrial. A partir do momento em que se instala esta fibrilhação 

assiste-se à rápida deterioração clínica do animal (Sisson et al., 1999). 

 

3.8. Diagnósticos Diferenciais 

As principais doenças cardíacas que causam RM e que se incluem na lista de diagnósticos 

diferenciais da LDCVM são a cardiomiopatia dilatada (CMD) e hipertrófica (CMH), 

arterioesclerose associada a enfartes do miocárdio e endocardite bacteriana (EB) (Abbott, 

2001). Embora as doenças congénitas cardíacas se manifestem classicamente em idades 

muito precoces pode ser necessário excluir a presença de displasia da mitral ou mesmo 

persistência do ducto arterioso. Estadios iniciais de LDCVM podem confundir-se com ligeiras 

estenoses pulmonares devido à presença de sopro protossistólico. No entanto não pode ser 

esquecida a epidemiologia da LDCVM. A exclusão da CMD e CMH requer exame 

ecocardiográfico. Pode acontecer que não seja possível distinguir entre a LDCVM e a CMD 

em alguns cães de médio a grande porte que apresentem alterações valvares, RM 

significativa, dilatação do átrio e ventrículo esquerdos e contractibilidade ventricular normal a 

ligeiramente diminuída. É o caso de alguns Cocker Spaniel, por exemplo, em que não é 

possível afirmar se a valvulopatia causou a dilatação cardíaca ou se esta levou à alteração 

valvar (Häggström et al., 2005).  

A exclusão da presença de EB pode representar a maior dificuldade em termos de 

diagnóstico diferencial (Abbott, 2001). Com efeito, o aspecto ecocardiográfico da mitral 

afectada por EB pode ser muito semelhante ao da LDCVM (Darke, Bonagura, & Kelly, 

1996a). Segundo estes autores, normalmente é detectada uma maior ecogenicidade dos 
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folhetos valvulares e lesões mais isoladas na primeira. No entanto, o exame 

ecocardiográfico, por si só, não pode destrinçar entre a LDCVM e a EB, principalmente em 

cães muito idosos (Darke et al., 1996a). A história clínica do animal e os achados do exame 

físico são determinantes para a exclusão desta doença. Animais com EB na forma activa 

apresentam história de febre de origem desconhecida, anorexia, depressão e dor não 

localizada (Ware, 2003a) e ainda sinais de artrite, sinais compatíveis com doença 

tromboembólica (trombose, petéquias, pequenas hemorragias e isquémia tecidular) 

(Häggström et al., 2005). As análises hematológicas e bioquímicas podem revelar anemia 

moderada e leucocitose associada a neutrofilia e monocitose, azotémia e aumento dos 

produtos da degradação da fibrina. A urianálise revela hematúria, proteinúria, piúria ou 

cilindros quando a EB provoca nefrite, pielonefrite ou glomerulonefrite (Darke et al., 1996a). 

Relativamente às sequelas da EB estas podem afectar, além do coração, os rins, cérebro e 

meninges, sistema músculo-esquelético, sistema vascular e pulmões. Da lista de potenciais 

sequelas fazem parte os enfartes e abcessos renais, a artite séptica associada a 

claudicação crónica e dolorosa, a poliartrite imuno-mediada, miosite e osteomielite séptica. 

A presença de sinais neurológicos está, maioritariamente, associada a encefalite e 

meningite e ainda abcessos cerebrais e das meninges. Ainda que raramente, pode ocorrer 

embolia pulmonar e pneumonia no caso de serem a tricúspide e a pulmonar as valvas 

afectadas (Ware, 2003a).  

A medição das troponinas cardíacas permite detectar a ocorrência de lesão miocárdica 

isquémica ou enfarte significativo (Häggström et al., 2005), no entanto, ainda não permite 

diferenciar a LDCVM da CMH, miocardite, endocardite, pericardite e efusão pericárdica 

entre outras (Schober, 2005). 

Ainda em relação aos diagnósticos diferenciais de LDCVM, não podem ser excluídas as 

afecções como a doença das vias respiratórias superiores e colapso da traqueia, fibrose 

pulmonar, neoplasia pulmonar, pneumonia e dirofilariose. Estas doenças provocam tosse e 

dispneia, tal como acontece na LDCVM (Ware, 2003a). 

 

3.9. Complicações  

Embora a progressão da LDCVM, seja normalmente lenta, existem complicações que 

podem agudizar a sintomatologia (Ware, 2003a) e mesmo determinar morte súbita 

(Häggström et al., 2005). A exacerbação aguda da congestão e edema pulmonar devido a 

RCT, a ICD por hipertensão pulmonar, a ruptura atrial com possível tamponamento cardíaco 

são algumas das causas de agravamento súbito possíveis (Häggström et al., 2005). 

Pode suspeitar-se de RCT nos cães afectados por LDCVM sempre que se verifique um 

agravamento drástico e agudo da congestão e edema pulmonar. Não é pouco comum 

ocorrer RCT na sequência de esforço físico ou excitação extrema. A RCT clinicamente mais 
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importante corresponde à ruptura de cordas de 1ª ordem que se encontram ligadas à 

cúspide septal. Nestes casos prevê-se que o paciente morra rapidamente devido a 

sobrecarga de volume aguda e edema pulmonar fulminante. A ruptura de cordas de ordem 

inferior, ou mesmo de cordas de 1ª ordem mas não ligadas ao folheto valvular septal, podem 

resultar em sinais clínicos menores ou não ter consequências clínicas apreciáveis 

(Häggström et al., 2005; Sisson et al., 1999). 

Uma RCT significativa causa um aumento agudo da RM, evidenciando sinais bastante 

diferentes da RM crónica. Devido ao aumento repentino da RM verifica-se um aumento da 

pressão do AE e da pressão venosa pulmonar, responsável pelo desenvolvimento de edema 

pulmonar agudo, hipertensão arterial pulmonar e ICD (Häggström et al., 2005). 

Muitos pacientes com longa história de LDCVM desenvolvem sinais de ICD (Tabela n.º9). 

Presume-se que esta condição se desenvolva como consequência de insuficiência crónica 

da valva tricúspide concomitante, por lesão degenerativa ou ao desenvolvimento de 

hipertensão pulmonar. Em alguns casos presume-se que há uma combinação destes dois 

mecanismos. Aproximadamente 32,5% dos casos de lesão degenerativa crónica valvar 

afectam simultaneamente as valvas tricúspide e mitral (Häggström et al., 2005). 

Nos casos de LDCVM crê-se que a hipertensão pulmonar se desenvolve secundariamente 

ao aumento persistente da pressão atrial esquerda e venosa pulmonar. No entanto, doenças 

respiratórias crónicas podem também contribuir para esta situação. Devido ao facto do 

ventrículo direito apresentar maior complacência do que o VE, o primeiro consegue aceitar 

um aumento relativamente elevado do volume sanguíneo mas não da pressão. Mesmo 

pequenos aumentos na pressão da artéria pulmonar causam diminuição aguda do volume 

de ejecção ventricular direito. Por estes motivos desenvolve-se, consoante a gravidade de 

cada caso, ascite e derrame pericárdico, congestão hepática e esplénica e pode observar-se 

distensão acentuada das veias jugulares (Häggström et al., 2005). 

Como consequência da dilatação atrial esquerda, tipicamente observada nos casos de 

LDCVM, verifica-se uma progressiva diminuição da espessura da sua parede. Quando isto 

acontece o AE torna-se mais vulnerável face ao aumento da pressão no seu interior, como 

acontece num caso de RCT. Torna-se assim mais susceptível a sofrer uma ruptura da sua 

parede e consequente desenvolvimento súbito de hemopericárdio, tamponamento cardíaco 

e, frequentemente, de morte súbita. A maior parte dos casos em que se verifica ruptura atrial 

e tamponamento cardíaco agudo termina em morte repentina. Muitas vezes existe história 

de trauma, excitação ou exercício físico exagerados associada à ruptura do AE (Häggström 

et al., 2005). 
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3.10. Prognóstico e factores de sobrevivência 

A progressão da LDCVM desde a detecção de um sopro cardíaco ligeiro até ao estadio final 

da doença pode envolver vários anos sobretudo em muitos dos cães de raça pequena 

afectados. Os cães de grande porte parecem ser menos tolerantes a esta doença, tendo 

uma evolução mais drástica e clinicamente mais severa (Häggström et al., 2005).  

Borgarelli et al. (2008), num estudo recente incidente sobre uma população de 558 cães de 

36 raças diferentes com diagnóstico de LDCVM, apresentou como objectivo estimar o tempo 

de sobrevivência e o valor prognóstico de algumas variáveis clínicas e ecocardiográficas. As 

variáveis clínicas analisadas foram a idade, ocorrência de síncope, FC, dispneia e arritmias, 

terapia com diurético. Os dados ecocardiográficos estudados consistiram no rácio das 

dimensões do AE e base da aorta (AO) (rácio AE/AO), no envolvimento de ambos os 

folhetos da mitral e indíce de volume sistólico final. Segundo estes autores, mais de 60% 

dos cães classificados como pertencentes à classe ISACHCg I encontravam-se vivos 70 

meses após o diagnóstico inicial. O intervalo médio verificado para o desenvolvimento desta 

doença nos cães CKCS assintomáticos, incluídos na população estudada, foi de 27,2 ± 13,5 

mesesh. Os factores de pior prognóstico e de diminuição do tempo de sobrevivência foram a 

ocorrência de síncope (foram excluídos os animais em que a síncope poderia ser atribuída a 

doença respiratória primária), o rácio AE/AO>1.7, a lesão simultânea de ambos os folhetos 

valvulares da mitral, seguidos da FC >140 bpm, presença de arritmias, dispneia e a idade 

superior a 8 anos (Borgarelli et al., 2008).  

Outro estudo recente, de Serres et al. (2007), pretendeu avaliar a prevalência e importância, 

em termos de prognóstico, da RCT em cães afectados por LDCVM, bem como identificar os 

factores que influenciam o prognóstico dos pacientes a longo prazo. Neste estudo a 

população analisada era constituída por 706 cães com diagnóstico de LDCVM, dos quais 

114 apresentaram RCT (16,1%). Estes apresentaram um tempo médio de sobrevivência de 

425 dias (com valor mínimo de apenas 5 dias e máximo de 1324 dias), no entanto, o tempo 

de sobrevivência diminuiu significativamente com o aumento da classe ISACHC. A FC no 

momento do diagnóstico, a concentração plasmática da ureia e o rácio AE/AO apresentaram 

diferenças significativas entre o grupo de animais com RCT sobrevivente e o grupo não 

sobrevivente. No grupo não sobrevivente estes parâmetros eram significativamente mais 

altos parecendo apontar para um pior prognóstico. Quanto à presença de dispneia e ascite 

concluiu-se que, dentro dos animais com RCT, o tempo de sobrevivência diminuiu 

drasticamente após o desenvolvimento destes sinais clínicos (Serres et al., 2007). Apesar 

da RCT ser tida como factor de progressão agudo da IC (Kittleson & Kienle, 1998) este 

estudo revelou que a RCT está associada a um tempo de sobrevivência mais elevado do 

que normalmente se supõe (Serres et al., 2007). 

                                            
g Classificação do paciente cardíaco segundo a escala da International Small Animal Cardiac Health Council; classes Ia, Ib, II, 
III (ver Anexo III para mais informações). 
h  Média ± desvio padrão. 
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Um estudo ecocardiográfico longitudinal (de três anos) sobre o PVM em CKCS, levado a 

cabo por Pedersen et al. (1999b) veio acrescentar alguns dados sobre o valor prognóstico 

do PVM e da RM. Neste estudo conclui-se que o grau de PVM apresentou uma relação 

muito significativa com o subsequente desenvolvimento de RM em CKCS que, no início do 

estudo, não apresentavam sopro cardíaco sistólico esquerdo ou apresentavam sopro de 

grau I. Foi encontrada uma correlação positiva significativa entre o grau de PVM na altura da 

avaliação ecocardiográfica inicial e (1) a presença e intensidade do sopro cardíaco três anos 

depois, (2) a percentagem de aumento do diâmetro diastólico final do VE ao longo dos três 

anos e (3) o volume do sangue regurgitante no momento da reavaliação final. Neste estudo 

a presença de um sopro cardíaco de grau I não se revelou ser um indicador de prognóstico 

útil (Pedersen et al., 1999b). Ainda relativamente à ocorrência de PVM em cães 

predispostos a desenvolverem LDCVM, sabe-se que em cães da raça Dachshunds com RM, 

a prevalência de PVM é superior à encontrada nos cães da mesma raça e idade que não 

apresentam RM (Pedersen, Kristensen, Norby, & Lorentzen, 1996a). De facto, este estudo 

prospectivo de Pedersen et al. (1996a) permitiu afirmar que praticamente 50% dos 

Dachshunds, jovens e adultos, apresenta PVM mesmo de entre os que não possuem sopro 

cardíaco. Nesta raça a severidade do PVM correlaciona-se positivamente com o estado 

clínico dos animais (Pedersen et al., 1996a).  

A partir da base de dados de uma companhia de seguros sueca, referente aos anos de 1995 

a 2002, realizou-se um estudo retrospectivo para tentar descrever o padrão da mortalidade 

por patologia cardíaca (Egenvall, Bonnett, & Häggström, 2006). Das conclusões deste 

estudo, pode verificar-se que na Suécia: (1) de entre os principais diagnósticos de patologia 

cardíaca apresentados na activação dos seguros de vida caninos encontrava-se uma 

grande proporção de casos de LDCVM (e seus mecanismos como RM, por exemplo); (2) 

diagnósticos de CMD e CMH estavam presentes em proporção consideravelmente menor e 

as anomalias cardíacas congénitas ainda com menor expressão; (3) os CKCS ocupam o 

segundo lugar na tabela de raças de maior risco de morte cardíaca, sendo a única raça de 

pequeno porte a constar desse grupo; (4) a morte de CKCS decorrente de LDCVM 

representa 37% do total de mortes por razões cardíacas nesta raça (Egenvall et al., 2006). 

Anteriormente, num estudo bastante semelhante ao último, mas referente aos anos de 1982 

a 1990 foi possível verificar que o número de mortes e eutanásias devido a doença cardíaca 

adquirida crónica fora 5 vezes superior na raça CKCS do que na raça Dachshunds e 8 

vezes superior a qualquer outra raça registada nessa companhia de seguros sueca 

(Häggström, Hansson, Kvart, & Swenson, 1992). 

Como foi referido, a LDCVM é uma doença de carácter progressivo, apesar da terapêutica 

instituída, e que diminui a esperança de vida dos animais afectados. Os animais 

severamente afectados por patologia cardíaca demonstram, não só ao médico veterinário, 

mas também aos seus donos, o seu desconforto através de sinais como a reduzida 



 37 

actividade, a falta de apetite ou a dificuldade respiratória. Num estudo recente com o 

objectivo de descrever a importância relativa da qualidade de vida versus tempo de vida 

para os proprietários de cães com doença cardíaca concluiu-se que a maioria dos inquiridos 

(86%) preferiria trocar tempo de vida do animal por uma melhoria da sua qualidade de vida. 

Mais de metade dos participantes neste estudo indicaram preferir abdicar de 6 meses de 

tempo de vida do seu animal se isso pudesse significar o restabelecimento da qualidade de 

vida para o nível anterior ao desenvolvimento da doença cardíaca (Oyama et al., 2008). 

 

O prognóstico deve ser formulado através da avaliação cuidadosa dos vários parâmetros e 

sinais clínicos aqui sumariamente abordados (nesta e noutras secções prévias desta 

dissertação), sem esquecer factores como a idade, sexo, peso e a raça, de entre outros de 

carácter epidemiológico, assim como a resposta ao tratamento médico. 
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4. ECOCARDIOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA LDCVM 

 

4.1. Introdução 

A ecocardiografia constitui um meio complementar de diagnóstico cardiológico valioso e cuja 

utilização é extensível à LDCVM. Permite a recolha de informação acerca da morfologia e 

funcionamento valvar útil no diagnóstico e na exclusão de doenças integrantes da lista de 

diagnósticos diferenciais (Häggström et al., 2004b). Frequentemente representa a 

ferramenta de diagnóstico definitivo desta doença (Oyama, 2004). Além da sua utilidade no 

diagnóstico é importante para uma boa monitorização e acompanhamento dos casos de 

LDCVM. No entanto, nem sempre é possível diagnosticar a presença de IC exclusivamente 

através da ecocardiografia (Häggström et al., 2005). A técnica apresenta algumas 

desvantagens como a morosidade do exame completo, o elevado custo quando comparado 

com a auscultação e outros meios complementares e ainda a necessidade de um operador 

treinado (Häggström et al., 2004b).  

Perante um caso de LDCVM ou outra doença valvar crónica adquirida, o exame 

ecocardiográfico compreende as seguintes fases: (1) reconhecimento dos padrões 

ecocardiográficos primários de resposta – dilatação, hipertrofia, movimento sistólico; (2) 

identificação das lesões específicas responsáveis pelo padrão de resposta observado; (3) 

recolha de medidas pertinentes, a fim de poderem ser utilizadas na quantificação e em 

comparações futuras; (4) estabelecimento de correlações entre os achados 

ecocardiográficos e de outros exames – anamnese, exame físico, ECG, radiografia – 

permitindo uma avaliação integrada do paciente (Kienle & Thomas, 2005). 

4.2. Características das sondas de ecocardiografia 

A frequência da sonda deve ser adaptada às estruturas que se pretendem avaliar e depende 

do tipo de conformação corporal do animal, procurando-se encontrar um equilíbrio entre a 

resolução da imagem e a penetração necessária (Oyama, 2004). Para realização de uma 

ecocardiografia rotineira, em modo bi-dimensional (2D) e modo tempo-movimento (TM), 

gatos e cães pequenos (<7 Kg) são normalmente examinados com sondas de 7 a 8MHz 

(Kienle & Thomas, 2005). Para o exame ecocardiográfico de cães de grande porte (>50 Kg) 

utilizam-se normalmente frequências mais baixas, entre os 3.0 e os 3.5MHz. (Oyama, 2004). 

Na maioria dos cães pode utilizar-se, com bons resultados, uma frequência da ordem dos 

5MHz (Kienle & Thomas, 2005). 

4.3. Modalidades mais utilizadas 

Um exame ecocardiográfico começa geralmente pela avaliação em modo 2D. Este método 

permite uma avaliação bastante abrangente da anatomia e das relações espaciais das 
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várias estruturas intracardíacas. Os outros modos de imagem utilizados – modo TM, de 

contraste e doppler – são normalmente guiados pela imagem 2D, que é obtida 

simultaneamente (Kienle & Thomas, 2005). 

4.3.1. Modo 2D 
A ecocardiografia em modo 2D permite definir a localização de alterações morfológicas do 

coração (Chetboul, Pouchelon, Bureau-Amaglio, & Tessier, 1999b) e obter uma primeira 

ideia global do aspecto e funcionamento do coração (Kienle & Thomas, 2005). A avaliação 

quantitativa do tamanho das estruturas e cavidades cardíacas, tais como a aorta e AE e 

ainda a apreciação visual da contractibilidade cardíaca são duas possibilidades deste modo 

ecocardiográfico (Chetboul et al., 1999b). As imagens obtidas em 2D permitem ter uma 

percepção mais intuitiva e rápida de certas alterações, nomeadamente, da dilatação do átrio 

e ventrículo esquerdos e comprometimento concomitante da parte direita do coração (Kienle 

& Thomas, 2005).  

Classicamente, o coração é avaliado com base em diferentes cortes ecocardiográficos e 

através de uma abordagem paraesternal direita (janela ou vista paraesternal direita), embora 

possa ser necessário utilizar também a esquerda (janela ou vista paraesternal esquerda – 

caudal e cranial). Dois tipos de corte são possíveis, os cortes longitudinais (de eixo longo) e 

os cortes transversais (de eixo curto). Os cortes longitudinais padrão mais usuais são os 

cortes de quatro e de cinco cavidades. Os cortes transversais descritos na literatura 

veterinária como os mais frequentemente utilizados incluem: corte apical, corte transpapilar, 

corte transventricular, corte transmitral e corte transaórtico (Chetboul et al., 1999b). 

4.3.2. Modo TM 
O modo TM é um modo unidimensional em que se emprega um feixe estreito e linear, 

orientado através da imagem 2D (Kienle & Thomas, 2005). A imagem obtida neste modo 

está continuamente a ser produzida ao longo do tempo e preferencialmente relacionada com 

o traçado ECG do animal (Chetboul et al., 1999b). O feixe tem correspondência com um 

eixo vertical calibrado, permitindo realizar vários tipos de medições. Exemplos dessas 

medições são a quantificação dos diâmetros das cavidades cardíacas e da espessura das 

suas paredes, das dimensões dos grandes vasos, avaliação objectiva da movimentação das 

paredes e das valvas. Normalmente é realizado apenas em vista paraesternal direita (Kienle 

& Thomas, 2005) e utilizam-se principalmente os cortes transversal transventricular (corte 

n.º2 de Feigenbaum), transversal transmitral (corte n.º3 de Feigenbaum) e transversal 

transaórtico (corten.º4 de Feigenbaum) para a realização das medições (Chetboul et al., 

1999b). Nestes cortes, o feixe linear TM atravessa sequencialmente a parede torácica, a 

parede ventricular direita, a câmara ventricular direita, o septo interventricular, o lúmen 

ventricular esquerdo, a parede ventricular esquerda e o pericárdio (Kienle & Thomas, 2005). 
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4.3.3. Modo Doppler e Doppler Cor 
O modo Doppler permite a avaliação não invasiva da direcção e características dos fluxos 

sanguíneos intracardíacos e no interior dos grandes vasos (Oyama, 2004). Este modo 

detecta o fluxo sanguíneo anormal, através da análise das alterações da sua direcção, 

velocidade ou padrão (fluxo sanguíneo laminar – normal e fluxo sanguíneo turbulento – 

anormal) numa dada região (Kienle & Thomas, 2005). Existem várias sub-modalidades do 

modo Doppler, tais como, o Doppler pulsado ou espectral, Doppler contínuo e o de fluxo 

colorido (Chetboul et al., 1999b). Todas as sub-modalidades apresentam indicações 

próprias utilizando-se, dentro do possível, uma combinação dos vários modos disponíveis 

(Kienle & Thomas, 2005). São quatro os fluxos transvalvulares verificáveis num animal 

normal: dois atrioventriculares – da mitral e tricúspide, e dois arteriais – da artéria aorta e da 

pulmonar. Para a avaliação destes utilizam-se normalmente as vistas paraesternais 

esquerda e/ou direita (Chetboul et al., 1999b). 

O modo Doppler Cor utiliza a tecnologia de onda pulsada para construir imagens codificadas 

por cores, as quais correspondem a diferentes velocidades e direcções do fluxo sanguíneo. 

Apesar de não se encontrarem universalmente padronizadas, as cores mais comuns são o 

azul e o vermelho (Kienle & Thomas, 2005). Estas imagens são simultaneamente 

sobrepostas às imagens em escala de cinzentos 2D (Figura n.º3) ou mesmo TM. Um fluxo 

sanguíneo turbulento é apresentado como um mosaico colorido com variações de cor 

dependendo do aparelho (Oyama, 2004). A principal vantagem deste método é o facto de 

facilitar a visualização, interpretação e a detecção mais rápida das alterações de fluxo 

sanguíneo quando em comparação com o Doppler pulsado convencional (Kienle & Thomas, 

2005). 

 

Figura n.º3 – Imagem ecocardiográfica do fluxo de regurgitação transmitral, num canídeo 
afectado por LDCVM, utilizando modo Doppler Cor em de corte longitudinal de quatro câmaras 
e vista paraesternal direita. Imagem original 
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4.4. Novos métodos ecocardiográficos 
Os meios complementares de diagnóstico na área da cardiologia veterinária progrediram 

bastante no decorrer das duas últimas décadas, tendo-se sentido um especial 

desenvolvimento das técnicas de obtenção de imagem cardíaca. A cada vez mais ampla 

disponibilidade de meios de ultrasonografia tem proporcionado uma melhor compreensão e 

avaliação da patologia cardiovascular (Kienle & Thomas, 2005). As novas tecnologias de 

ecocardiografia em desenvolvimento têm como principais objectivos a melhoria da qualidade 

das imagens obtidas e a minimização dos artefactos classicamente observados com as 

tecnologias mais convencionais (Oyama, 2004).  

4.4.1. Método TM Anatómico 
A LDCVM causa alterações da geometria e dimensão cardíaca. Tradicionalmente as 

medições relativas ao átrio e VE são obtidas de imagens do modo TM tanto em corte 

transversal como longitudinal (Oyama, 2004). A partir destas medidas são calculados 

índices da função sistólica ventricular esquerda, tais como a fracção de encurtamento (FS)i  

e a fracção de ejecção (FE) (Chetboul et al., 1999b). A medição do VE utilizando-se o modo 

TM clássico pressupõe o alinhamento correcto e perpendicular do feixe linear relativamente 

ao corte cardíaco em 2D (Figura n.º4). Acontece porém, que em alguns cães não é possível 

atingir esse alinhamento perfeito, devido à variação normal da posição relativa do coração 

de cada cão ou devido a alterações geométricas significativas das câmaras, 

comprometendo-se o rigor das medições realizadas (Carerj et al., 2003; Oyama, 2004). A 

grande vantagem deste método relativamente ao modo TM convencional prende-se com a 

possibilidade de orientar livremente o feixe em qualquer direcção espacial e em qualquer 

ângulo relativamente à sonda, podendo contornar-se as supracitadas dificuldades de 

alinhamento (Figura n.º5).  
 

Figura n.º4 – Imagens ecocardiográficas em modo 2D e modo TM -  corte transventricular (n.º2 
de Feigenbaum) e corte transmitral (n.º3 de Feigenbaum). Imagens originais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda – Exemplos de alinhamentos correctos do feixe do modo TM na imagem 2D para se proceder a 
medições do VE (a) e medições da valva mitral (b). 

                                            
i Apesar da abreviatura FS corresponder ao termo inglês “fractional shortenig” e não ao termo português fracção de 
encurtamento, reservou-se o uso da abreviatura FE para fracção de ejecção. 

a b 
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Deste modo, o operador consegue obter as imagens necessárias, não correndo o risco de 

comprometer a precisão das suas medições (Carerj et al., 2003). O modo TM anatómico 

reduz a variação e discrepância das medidas da aorta, átrio e ventrículo esquerdos, 

contribuindo ainda para melhorar a correlação entre estas e as medidas obtidas em imagens 

2D (Oyama, 2004). Outra vantagem deste método é o facto de se poder guardar as imagens 

na memória do próprio aparelho, o que permite um processamento pós-exame sem ser 

necessário manter o paciente em contenção ou mesmo sem a presença deste (Carerj et al., 

2003).  

 

Figura n.º5 – Ilustração esquemática representando uma imagem ecocardiográfica em modo 
TM (A) e em modo TM anatómico (B). Ilustração original 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Legenda – A) ilustração representativa do posicionamento do feixe vertical convencional (linha branca sólida) 
utilizado no modo TM. Neste caso o feixe fica obrigatoriamente fixo no ponto representado pelo círculo branco 
apical, podendo apenas ser movimentado lateralmente (linhas brancas tracejadas). B) Representação de 
algumas posições possíveis do feixe (linhas brancas ponteadas) utilizando o modo TM anatómico. C - coração.  

 

4.4.2. Método de Harmónica  
A ecocardiografia, empregando tecnologia harmónicaj, foi desenvolvida com o objectivo de 

melhorar a qualidade da imagem convencional. Com efeito, em cães obesos ou de toráx 

profundo as imagens obtidas são de pobre qualidade ecogénica (Oyama, 2004). Este 

método proporciona uma diminuição significativa da ocorrência de artefactos, tais como, a 

reverberação, a refracção e a dispersão (Ziegler & O'Brien, 2002). Consequentemente, 

passa a haver uma amplificação das propriedades reflectoras da interface miocárdio-

sangue, permitindo uma melhor visualização dos limites endocárdicos das cavidades 

cardíacas. Ao utilizar-se esta técnica associada ao modo TM consegue-se obter uma 

visualização superior dos limites endocárdicos do VE, por exemplo, facilitando a realização 

das medidas que permitem calcular indíces como a FS (Ziegler & O'Brien, 2002). Quando a 

detecção destes limites é realizada de modo automático e não dependente do observador a 

situação é ainda mais crítica quando se recorre apenas ao modo TM convencional (Ziegler & 

O'Brien, 2002). As vantagens decorrentes desta melhoria da imagem são também o 
                                            
j Nomenclatura inglesa original “tissue harmonic ultrasound”. 
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aumento do nível de confiança nas medições realizadas com base nas imagens e na 

optimização da reprodutibilidade destas (Oyama, 2004).  

O método harmónico de contraste foi desenvolvido a partir do método descrito anteriormente 

e do uso de contraste, já anteriormente conhecido e utilizado particularmente na detecção 

de comunicações interatriais e interventriculares, tendo-se primeiramente aplicado na área 

da ecocardiografia (Ziegler & O'Brien, 2002). À semelhança do que se verifica com o uso de 

contraste na ecocardiografia 2D convencional, também no método de harmónica 

contrastado se podem utilizar soluções salinas agitadas manualmente para formar 

microbolhas (diâmetro entre 1 e 7mm) ou suspensões de microbolhas comercializadas 

(Kienle & Thomas, 2005). Esta técnica permite melhorar a definição entre o lúmen da 

cavidade ventricular e o endocárdio, em comparação com a utilização do mesmo contraste 

com o modo pulsado 2D (Ziegler & O'Brien, 2002).  

 

4.4.3. Método Doppler Cor tridimensional  
Há já alguns anos que os avanços tecnológicos, em termos de hardware e software 

computorizado, permitiram reconstruir tri-dimensionalmente os fluxos sanguíneos 

regurgitantes codificados numa escala de cinzentos. No entanto, esta técnica apresentava a 

desvantagem de tornar difícil o reconhecimento do fluxo relativamente às estruturas 

cardíacas adjacentes (Sugeng et al., 2003). Mais recentemente, De Simone et al. (1999) 

propuseram um método de codificação colorida dos fluxos regurgitantes transmitrais através 

da análise de dados e imagens digitais. Uma das limitações deste estudo refere-se à 

necessidade de ser apoiada por dados angiográficos (De Simone et al., 1999), o que torna a 

aplicação prática deste método invasiva, dispendiosa e, na maioria das vezes, impossível de 

realizar devido à falta de meios. Um método desenvolvido por Sugeng et al. (2003) permitiu 

obter imagens coloridas e em três dimensões dos fluxos regurgitantes mas apresentando 

simultaneamente a imagem das estruturas cardíacas adjacentes em escala de cinzentos. 

Esta técnica permite manter a noção espacial da anatomia cardíaca e encontra-se em 

desenvolvimento no Departamento de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca do Centro Médico da 

Universidade de Chicago – Estados Unidos da América (Sugeng et al., 2003).  

Esta técnica permite ultrapassar as limitações do modo Doppler 2D relativamente à 

visualização e quantificação do refluxo sanguíneo assimétrico muitas vezes verificado na 

RM (Sugeng et al., 2003).  

 

4.5. Diagnóstico ecocardiográfico da LDCVM 

O diagnóstico ecocardiográfico da LDCVM baseia-se na observação das lesões valvares – 

sinais directos, e das suas consequências – sinais indirectos (Chetboul et al., 1999a). 
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4.5.1. Sinais directos em modo 2D 
Este modo permite visualizar e avaliar a anatomia e estrutura da valva mitral, identificar o 

espessamento dos folhetos característico da LDCVM (Figura n.º6) e observar o movimento 

de prolapso destes em direcção ao átrio, embora nem sempre o PVM esteja presente 

(Häggström et al., 2005).  

Em casos de doença mais avançados podem observar-se alterações das cordas tendíneas, 

normalmente traduzidas por espessamento e hiperecogenicidade aumentada (Kienle & 

Thomas, 2005). Os folhetos valvulares afectados por LDCVM encontram-se espessados e 

hiperecogénicos (Figura n.º6) em relação aos folhetos normais. É possível distinguir 

ecocardiograficamente o tipo de espessamento, podendo este ser do tipo uniforme difuso ou 

nodular e irregular. Os nódulos são tipicamente encontrados nas extremidades dos folhetos. 

A observação das cúspides da mitral é mais exacta colocando a sonda o mais 

perpendicularmente possível à valva. A alteração do aspecto da mitral é mais aparente na 

cúspide septal do que na parietal. A alteração do folheto septal está relacionada com um 

prognóstico menos favorável (Chetboul et al., 1999a). 

 

Figura n.º6 – Imagens ecocardiográficas em modo 2D mostrando o espessamento e 
incapacidade de encerramento dos folhetos valvulares da mitral de quatro cães afectados por 
LDCVM. Imagens originais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda – a) e b) evidenciam a valva mitral em sístole incapaz de encerrar em ambos os casos, com RM 
explícita; c) e d) evidenciam a valva mitral em diástole, os folhetos ainda não se encontram no ponto de 
coaptação. Imagens obtidas em vista paraesternal direita, corte longitudinal das quatro cavidades cardíacas. 
 
 

a 

c 

b 

d 



 46 

Outras alterações identificáveis são a ruptura ou diminuição da contractilidade dos músculos 

papilares e a dilatação do annulus valvar. Esta dilatação está frequentemente associada à 

incapacidade de coaptação dos folhetos da mitral (Figura n.º6) (Chetboul et al., 1999a).  

Para observar o PVM utiliza-se o corte longitudinal de quatro ou cinco cavidades utilizando a 

janela paraesternal direita (Pedersen, 2000b). Tal como descrito por Shah (1994)k o PVM é 

“caracterizado pela extensão ou protusão anormal, para além do plano do annulus valvar, de 

uma ou várias partes de uma ou ambas as cúspides da mitral” (Pedersen, 2000b). Segundo 

Pedersen (2000b), apenas a partir de 1995 passaram a estar bem descritos, na literatura 

veterinária, os critérios para avaliação ecocardiográfica em modo 2D do PVM. De acordo 

com o mesmo autor, há um consenso geral relativamente ao ponto de referência utilizado 

para definir o limite ventricular do plano da annulus valvar. Este ponto - “hinge point” – como 

é denominado na literatura veterinária anglo-saxónica, significa na tradução literal para a 

Língua Portuguesa, ponto de dobradiçal (Figura n.º7). O ponto acima descrito tem sido 

utilizado para definir o limite até ao qual se considera normal o posicionamento dos dois 

folhetos valvulares da mitral e assim conseguir uma avaliação mais precisa e rigorosa da 

presença ou ausência do PVM (Pedersen, 2000b). O aspecto abaulado de uma ou ambas 

as cúspides durante a sístole em direcção ao AE (Häggström et al., 2005), considerado PVM 

parcial ou ligeiro, (Pedersen, 2000b) pode indicar lesão inicial das cúspides e pode estar 

presente em cães com ou sem RM (Häggström et al., 2005). Este tipo de PVM é 

considerado menos grave e é definido como uma balonização de um ou de ambos os 

folhetos valvulares, embora seja mais comum afectar primeiramente o folheto septal. O PVM 

severo pode ser caracterizado com base em duas anomalias: deslocamento sistólico dos 

folhetos valvulares para o interior do AE e alteração, ou em casos muito severos, ausência 

do ponto de coaptação dos folhetos valvulares (Chetboul et al., 1999a; Pedersen, 2000b).  
 

Figura n.º7 – Desenho ilustrativo de um dos critérios ecocardiográficos possíveis para a 
definição de situações de ausência de PVM, PVM ligeiro e severo. Ilustração original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
k Shah, P.M. (1994). Echocardiographic diagnosis of mitral valve prolapse. Journal of American Society of 
Echocardiography, 7 (1994): 286-293. 
l Tradução livre do autor. 

Legenda – A linha 1 foi desenhada a 
partir do “hinge point” do folheto septal 
(superior no desenho) até ao mesmo 
ponto do folheto parietal (inferior no 
desenho) da mitral, determinando o limite 
do annulus da mitral. A linha 1 marca a 
fronteira entre ausência de PVM e PVM 
ligeiro. A linha 2 marca o limite a partir do 
qual de considera haver PVM severo. AD 
– átrio direito; AE – átrio esquerdo; VE – 
ventrículo esquerdo; SIV – septo 
interventricular; PVE – parede do VE.  
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A RCT é outra das complicações clássicas, já referidas, da LDCVM. O seu diagnóstico 

ecocardiográfico baseia-se na associação de dois critérios: a ausência de coaptação da 

valva em sístole e eversão atrial sistólica da extremidade livre do folheto valvular no qual 

ocorreu a RCT. Por vezes consegue visualizar-se a corda rupturada na cavidade ventricular 

e, ao observar-se atentamente a imagem em baixa velocidade, verifica-se a 

dessincronização do movimento dos dois folhetos, mais acentuada em diástole. É de 

salientar que a RCT e o espessamento dos folhetos da mitral não estão obrigatoriamente 

associadas (Chetboul et al., 1999a). Segundo Chetboul et al. (1999a) a RCT ocorre isolada 

em 39% dos casos e, do mesmo modo, a severidade das lesões valvulares e a RCT estão 

pouco relacionadas. 

Foi já referido que pode igualmente ocorrer ruptura atrial em casos de dilatação esquerda 

muito exuberante (Häggström et al., 2005). Essa ruptura pode ocorrer quer ao nível do septo 

interatrial quer na parede atrial posterior. No entanto, ocorre mais frequentemente na parede 

atrial, na sequência das lesões crónicas causadas nesta pelo jacto sanguíneo regurgitante 

(Figura n.º1). As principais observações, a nível ecocardiográfico, da ruptura atrial são a 

identificação de uma comunicação interatrial (não congénita) ou de um derrame pericárdico 

(Chetboul et al., 1999a). De acordo com Kienle e Thomas (2005) a ruptura atrial revela, em 

modo 2D, um derrame pericárdico hipoecogénico, de volume dependente da extensão da 

ruptura da parede atrial. Podem existir coágulos sanguíneos sob a forma de material 

organizado e hipoecogénico livre no interior do derrame (Kienle & Thomas, 2005). Os 

coágulos adjacentes à parede atrial não devem ser confundidos com neoplasia cardíaca 

(Chetboul et al., 1999a). 

 

4.5.2 Sinais directos em modo TM 
A avaliação em modo TM permite identificar facilmente as evidências da sobrecarga de 

volume ventricular esquerdo, incluindo o volume diastólico aumentado (dilatação), 

hiperquinésia septal e FS aumentada consistentes com a LDCVM. O reconhecimento do 

espessamento da mitral, utilizando este modo, apresenta-se difícil (Kienle & Thomas, 2005). 

Ainda assim, em casos de espessamento significativo dos folhetos valvulares, este pode ser 

identificado num corte transversal da mitral (Figura n.º8) (Chetboul et al., 1999a).  

Dois sinais clássicos do PVM podem ser observados em modo TM, utilizando-se um corte 

transversal da mitral: (1) deformação posterior meso-telessistólica do segmento CD que 

passa a apresentar forma de cúpula em vez de linear; (2) deslocamento posterior 

holossistólico do eco da mitral. Devido à possibilidade de numerosos resultados falsos 

positivos e falsos negativos, considera-se o modo 2D mais sensível e mais específico do 

que o modo TM na detecção e avaliação de PVM (Chetboul et al., 1999a) (ver ponto 4.5.1). 

Em fase de insuficiência mitral muito grave a distância do ponto E ao septo interventricular 

encontra-se aumentada, podendo exceder o valor limiar de 8mm (Chetboul et al., 1999a). 
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A RCT pode traduzir-se, neste modo, por uma vibração sistólica do segmento CD da 

cúspide afectada. Uma vibração diastólica do segmento EFA da cúspide septal da mitral 

também pode ser encontrado. Essa vibração é induzida por um fluxo a baixa velocidade 

proveniente das veias pulmonares (Chetboul et al., 1999a).  
 

Figura n.º8 – Detalhes de três imagens ecocardiográficas em modo TM -  corte transmitral (e 
esquema representativo) evidenciando o movimento dos folhetos da mitral de três canídeos 
afectados por LDCVM. Imagens originais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda – 1) Segmento EF do folheto septal de declive aumentado e o ponto E a atingir o septo interventricular. 
2) Ponto SSPE= 3,1mm. 3) Evidência de espessamento ligeiro do folheto septal da mitral (setas) não consistente 
com o marcado espessamento observado em corte longitudinal de quatro cavidades (modo 2D) no mesmo 
animal. 4) Esquema representativo simplificado do movimento do folheto septal e parietal da mitral, pretendendo 
ilustrar o movimento em M do folheto septal e em W do folheto parietal, durante a diástole ventricular. A, E, C, D 
e F indicam os pontos do movimento do folheto septal. SSPP – separação do septo ao ponto E.  

 

4.5.3. Sinais indirectos 
A evolução da LDCVM determina uma sucessão de etapas que vão progressivamente 

originando novos sinais clínicos e também ecocardiográficos, e simultaneamente o 

agravamento dos sinais anteriores. Deste modo, pode classificar-se o estadio 

ecocardiográfico em que se encontra o paciente. Durante a instalação inicial das lesões não 

é detectada nenhuma alteração a nível das cavidades cardíacas (estadio ecocardiográfico 

1). Um pouco mais tarde passa a detectar-se a dilatação atrial esquerda, avaliada através 

da comparação do seu diâmetro face ao diâmetro aórtico – rácio AE/AO. Enquanto o animal 

permanece assintomático enquadra-se no estadio 1b. A partir do momento em que 

demonstra sintomas funcionais passa ao estadio 2. A dilatação atrial esquerda é seguida, 

inevitavelmente, da dilatação ventricular esquerda, embora com maior ou menor rapidez. 
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Durante um primeiro tempo, verifica-se o aumento do diâmetro telediastólico ventricular 

associado a hiperquinésia, sendo que o diâmetro sistólico permanece normal – estadio 3. 

Posteriormente, dá-se o aumento do diâmetro sistólico – estadio 4. A dilatação global das 

câmaras cardíacas define o estadio ecocardiográfico final – estadio 5 (Chetboul et al., 

1999a).  

 

4.5.3.1. Rácio AE/AO 
Vários investigadores estudaram a utilidade do modo TM na estimativa da dimensão do AE 

em pequenos animais, baseando-se na metodologia desenvolvida na medicina humana. 

Esses estudos correlacionavam o diâmetro do AE, em corte transversal, com o peso e área 

de superfície corporal (Rishniw & Erb, 2000) mas baseavam-se no princípio incorrecto de 

que o tamanho do coração e o peso corporal se relacionam linearmente (Oyama, 2004). 

Sisson e Schaeffer (1991) demonstraram que as medidas ecocardiográficas não se 

relacionam linearmente com o peso corporal em modo absoluto mas sim de acordo com o 

inverso do cubo do peso corporal (W1/3), o que reduziu a utilidade das tabelas de índices 

calculados até então (Sisson & Schaeffer, 1991). Passou então a utilizar-se o diâmetro da 

base da aorta como ponto de comparação para a dimensão atrial esquerda (Rishniw & Erb, 

2000). Segundo Rishniw e Erb (2000), esta medida apresenta a grande vantagem de não 

depender da variação do peso dos pacientes e de permitir obter padrões de avaliação do AE 

em qualquer indivíduo, sendo o diâmetro da aorta de um cão adulto de muito menor 

variação do que o seu peso corporal. Brown et al. (2003) propuseram um novo método para 

a quantificação e interpretação das medidas em modo TM, no qual cada uma das medidas 

cardíacas é expressa em função do diâmetro da base da aorta. Neste estudo (Brown et al., 

2003) publicaram-se os resultados para cada medida cardíaca com base na dimensão 

medida da base da aorta (Tabela n.º11) e também com base na dimensão da aorta 

calculada a partir do peso do animal (AOw), através da fórmula: AOw =kW1/3, em que k 

representa uma constante encontrada para cada espécie contemplada (canídeos, felídeos e 

equídeos). Verificou-se que: (1) a utilização de índices baseados na dimensão medida da 

aorta não se aplica aos felídeos devido ao facto da dimensão aórtica se ter revelado 

constante ao longo de todo o intervalo de pesos observados, e nestes, o uso dos índices da 

dimensão aórtica baseados no peso corporal (kW1/3) mostraram-se apropriados para uma 

vasta gama de pesos; (2) os índices calculados com base no peso do animal resultaram na 

diminuição substancial do intervalo de confiança das medidas no caso dos canídeos; (3) a 

utilização de índices baseados no peso corporal está sujeita à interferência de alterações da 

condição corporal como a caquexia e a obesidade; (4) os índices baseados na dimensão 

aórtica podem ser afectados por doença cardiovascular que induzam remodelação da base 

da aorta (Brown et al., 2003). Mais recentemente, Häggström et al. (2005) sugeriu que o 

rácio AE/AO considerado normal, em modo TM, se encontra dentro do intervalo de 0,8 a 1,2. 
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No entanto, utilizando este método, a dimensão do AE obtida pode não corresponder à 

dimensão real (Häggström et al., 2005; Oyama, 2004). Com efeito, esta pode estar 

subvalorizada se não for medida a nível do diâmetro máximo do corpo do AE ou se for 

medida a nível da aurícula esquerda (Rishniw & Erb, 2000). Especialmente em cães com 

RM significativa, a dimensão do AE é substancialmente maior do que a aurícula esquerda 

(Häggström et al., 2005). Segundo Chetboul et al. (1999a) o rácio AE/AO representa o 

índice mais interessante a nível de diagnóstico, prognóstico e mesmo monitorização 

terapêutica. De tal modo que não se considera necessário iniciar a terapêutica enquanto o 

animal permanecer assintomático e o rácio AE/AO se mantiver dentro do intervalo 

considerado normal (Chetboul et al., 1999a). Este rácio correlaciona-se fortemente com as 

diferentes classes de IC, segundo os critérios modificados da New York Heart Association 

(NYHA), estando descritos intervalos de valores para cada classe, tanto para o modo TM 

como 2D (Tabela n.º10) (Chetboul et al., 1999a; Häggström et al., 1996). 

 

Tabela n.º10 – Correspondência entre as classes de IC (NYHA) e os intervalos de valores do 
rácio AE/AO verificados em modo TM (adaptado de Chetboul et al., 1999a e Häggström et al., 
1996) 

 

Um estudo realizado com 166 CKCS apresentou como objectivos principais, comparar e 

avaliar dois métodos de medição da AO e AE - modo 2D e modo TM, ambos em eixo curto e 

vista paraesternal direita – em animais com e sem dilatação atrial esquerda (Hansson, 

Häggström, Kvart, & Lord, 2002). Estes autores concluíram que não se observou uma 

diferença estatisticamente significativa entre os rácios AE/AO obtidos por um e por outro 

método, no grupo de cães sem patologia cardíaca (n=56) (Tabela n.º11). Por outro lado, o 

rácio AE/AO-2D apresentou-se significativamente maior do que o rácio AE/AO-TM no grupo 

dos cães com RM (n=110). Em todos os cães deste estudo verificaram-se medidas do AE e 

AO significativamente mais pequenas utilizando o modo TM (Tabela n.º11), o que foi 

interpretado como consequência da maior sensibilidade do modo 2D na detecção da 

dilatação do AE (Hansson et al., 2002). Utilizando o modo 2D considera-se um intervalo 

normal para o rácio AE/AO entre os valores 0,84 e 1,27 para cães da raça CKCS e valores 

Valores do rácio AE/AO 

Classes IC 

(NYHA) 
Chetboul et al., 1999a 

modo TM 

Häggström et al., 1996 

modo 2D  
média ± desvio padrão [mínimo - máximo] 

I 1 -1,5 1,05 ± 0,08  [0,97 – 1,13] 

II 1,4 – 1,8 1,5 ± 0,23  [1,27 – 1,73] 

III 1,8 – 2 2,2 ± 0,28  [1,92 - 2,48] 

IV 2 -2,5 2,5 ± 0,45  [2,05 – 2,95] 
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entre 0,86 e 1,59 em cães de raça indefinida (Tabela n.º11). De acordo com a experiência 

de Häggström et al. (2005), um rácio AE/AO em modo 2D superior a 1,50 representa uma 

dilatação atrial patológica em todo o tipo de raças caninas. Ainda assim, estes autores 

admitem que em certas raças específicas o limite seja um pouco inferior a 1,50. Um valor 

superior a 2,0 para este rácio é considerado compatível com ICC (Häggström et al., 2005). 

Vários autores defendem o uso do modo 2D (Chetboul et al., 1999a) ou TM anatómico para 

a avaliação deste rácio, dada a sua maior sensibilidade, especificidade e valor preditivo na 

medição do AE (Carerj et al., 2003; Oyama, 2004).  

 

Tabela n.º11 – Medidas ecocardiográficas da AO, AE e rácio AE/AO, em modo 2D e modo TM, 
para canídeos normais (adaptado de Hansson et al., 2002; Brown et al., 2003 e Häggström et 
al., 2005) 

Hansson et al. (2002) 
n=56 

Brown et al. 
(2003) 
n=53 

Häggström et al. (2005) 
 

Modo 2D Modo TM Modo TM Modo 2D Modo TM 

AO (mm) 18.4 ± 2.5 
[14.0 – 24.0] 

16.0 ± 1.5 
[12.0 – 20.0]    

AE (mm) 18.9 ± 2.4 
[14.0 – 27.0] 

16.0 ± 2.0 
[11.0 – 22.5]    

rácio 
AE/AO 

1.03 ± 0.09 
[0.84 – 1.27] 

1.01 ±0.13 
[0.71 – 1.41] 

1.01 ±0.14 
[0.70 – 1.27] * 

0.84 – 1.27 a ● 
0.86 – 1.59 a ●● 

0.80 – 1.20 a 

Legenda – os valores apresentam-se na seguinte forma: média ± desvio padrão [mínimo – máximo], excepto em 
a
, onde representam apenas intervalos. * Referem-se ao índice calculado com base na dimensão aórtica 

relacionada com o peso corporal; ● para a raça CKCS e ●● para canídeos de raça indeterminada. 

 

4.5.3.1.1. Métodos de medição da dimensão do AE e AO em modo 2D 

Com o objectivo de descrever e avaliar quatro diferentes métodos de mensuração do AE, 

utilizando o modo ecográfico 2D, Rishniw e Herb (2000) examinaram 36 cães de 25 raças 

distintas e com intervalo de peso corporal entre os 4 e os 56kg, sem história de patologia 

cardíaca. Estes autores definiram os seguintes métodos: (I) diâmetro do AE e AO em corte 

transversal (Figura n.º9b); (II) diâmetro do AE e AO em corte longitudinal; (III) perímetro 

aórtico e atrial esquerdo em corte transversal (Figura n.º9a); (IV) e área do AE e AO em 

corte transversal (Figura n.º9a). Deste estudo concluíram que os coeficientes de variação de 

cada método em relação a cada animal foram de 6% para os métodos I e III, 12% para o 

método II e 9% para o método IV. Com base nesta conclusão puderam afirmar que o 

método I e III apresentaram menor dispersão de resultados e uma maior precisão (Rishniw 

& Erb, 2000). 
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Figura n.º9 – Exemplos de dois dos métodos mais utilizados para o cálculo do rácio AE/AO em 
modo 2D, corte transaórtico e vista paraesternal direita. Imagens originais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda – a) Métodos do perímetro e área; as linhas brancas delimitam o perímetro aórtico (AO) e atrial 
esquerdo (AE). Note-se a dimensão da aurícula esquerda (Au) e AE. b) Ampliação da imagem a, em que se 
exemplifica o método do diâmetro aórtico (1) e atrial esquerdo (2).  

 

4.5.4. Avaliação da função ventricular esquerda 

 

4.5.4.1. Avaliação da contractilidade miocárdica  

 
As imagens diastólicas e sistólicas ventriculares esquerdas obtidas através do modo TM 

representam um meio indirecto da análise da performance cardíaca, sendo o parâmetro 

mais frequentemente avaliado, em casos de LDCVM, a FS (Chetboul et al., 1999a). As 

imagens, a partir das quais se realizam as medições, devem ser obtidas quando o feixe do 

modo TM se encontra entre os músculos papilares do VE, no corte de eixo curto 

transventricular e vista paraesternal direita (Herrtage, 1998). A definição deste parâmetro 

traduz-se por: FS = (DDF-DSF) / DDF x100, em que DDF significa diâmetro diastólico final 

do VE e DSF significa diâmetro sistólico final do VE (Kienle & Thomas, 2005). Por outras 

palavras, a FS representa a percentagem de alteração da dimensão do VE ocorrida entre a 

fase de diástole e a fase de sístole. À semelhança do que acontece com os índices de 

ejecção cardíaca, a FS encontra-se, em certa medida, dependente das condições de 

enchimento ventricular além do inotropismo cardíaco intrínseco (Sisson et al., 1999; Ware, 

2003b). Assim, em casos de insuficiência da mitral, defeitos do septo interventricular ou 

vasodilatação periférica, a reduzida pós-carga do VE devida à regurgitação para o AE facilita 

a ejecção de sangue e permite obter uma mais elevada FS que, nalguns casos, pode não 

corresponder totalmente à contractilidade miocárdica real (Ware, 2003b). Por esta razão e, 

embora se saiba que em casos de RM crónica e exuberante a contractilidade miocárdica 

diminui lentamente e de forma progressiva e inexorável (Häggström et al., 2005), 

AO 

AE 
Au 

 

   

a 
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AE 
Au 
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encontram-se valores de FS muito aumentados nestes animais (Sisson et al., 1999). Esta 

diminuição lenta da contractilidade miocárdica foi denominada de cardiomiopatia da 

sobecarga de volumem (Sisson et al., 1999), caracterizada pela morte de cardiomiócitos, 

fibrose cardíaca focal e um estado crónico de deplecção energética das células cardíacas 

(de Morais & Schwartz, 2005). Segundo Sisson et al. (1999) a contractilidade miocárdica só 

pode ser avaliada com exactidão, em casos de RM severa, através de métodos que tenham 

em conta as condições de pré e pós carga ventricular. O rácio stress sistólico final da parede 

/volume sistólico final VE tem sido apontado como indicador mais preciso e exacto da 

contractilidade miocárdica do que a FS (Sisson et al., 1999). Outro parâmetro utilizado para 

este fim é o diâmetro sistólico final (Kienle & Thomas, 2005) embora apresente a 

desvantagem de ter que ser relacionado com o peso/área corporal do animal (Ware, 2003b). 

Na Tabela n.º12 pode verificar-se a relação entre os valores da FS e a função miocárdica 

obtidos em diferentes estudos. Um dos estudos apenas apresentou valores de FS 

considerados normais para canídeos no geral (Brown et al., 2003), outro apresentou valores 

encontrados em cães saudáveis mas apenas da raça Pastor Alemão (Kayar, Gonul, Or, & 

Uysal, 2006) e outro estudo ainda apresentou valores de FS encontrados em cães normais 

e cães com LDCVM (Brown et al., 2005). Por último apresentam-se os resultados de um 

estudo comparativo deste parâmetro, medido em cães de raça Pastor Alemão e de raça 

indeterminada com peso inferior a 15Kg, todos afectados por LDCVM (Borgarelli et al., 

2004). 
 

Tabela n.º12 – Valores de FS encontrados por diferentes autores para cães normais e cães 
com LDCVM (adaptado de Brown et al., 2003; Brown et al., 2005; Kayar et al., 2006; Borgarelli et 
al., 2004) 

FS (%) 
Função Miocárdica Brown et al. 

 (2003) 
Brown et al. 

 (2005) 
Kayar et al.  

(2006)a 
Borgarelli et al. 

(2004)b 

Normal 28 - 41 27 - 41 28 - 35  

P.A. Canídeos com 
LDCVM  36 - 54 

 
26 -41 

Ind. 
35 - 52 

Legenda – a) Reporta-se a um estudo realizado apenas em canídeos da raça Pastor Alemão (Kayar et al., 
2006). b) Reporta-se ao estudo comparativo da LDCVM em cães Pastor Alemão e cães de peso inferior a 15Kg 
(Borgarelli et al., 2004); PA – Pastor Alemão, Ind – raça indeterminada <15Kg. 

 

Ao observar-se esta tabela verifica-se que os resultados obtidos em cães normais, nos 

diferentes estudos, são bastante próximos. Em relação aos resultados obtidos em cães 

afectados por LDCVM Brown et al. (2005) apresenta um intervalo para a FS entre os 36 e 

54% e Borgarelli et al. (2004) apresenta, para canídeos de raça indeterminada, um intervalo 

muito próximo ao primeiro, entre os 35 e 52%. Embora estes intervalos possam parecer 

                                            
m Katz AM (1990). The cardiomyopathy of overload – a major determinant of prognosis in congestive heart failure. 
New England Journal of Medicine, 322:100. 
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demasiado alargados para se determinar se a FS encontrada num dado caso é compatível 

com o diagnóstico de LDCVM não se pode esquecer que o valor diagnóstico deste 

parâmetro é baixo quando apreciado isoladamente. A mais valia na utilização deste 

parâmetro prende-se com a interpretação integrada deste e dos restantes parâmetros 

ecocardiográficos e sinais clínicos. 

 

4.5.4.2. Avaliação do fluxo de regurgitação transmitral  
O fluxo sanguíneo através da valva mitral apresenta padrões ecocardiográficos 

característicos utilizando-se o Doppler espectral. Observa-se um primeiro pico de velocidade 

elevada (pico E) que ocorre durante a fase de diástole rápida, seguindo-se um pico de 

menor velocidade (pico A) associado à contracção atrial. Não existem indícios de que a 

idade, raça ou constituição corporal influenciem determinantemente os valores obtidos com 

este método em animais normais (Ware, 2003b). Através do Doppler espectral identifica-se 

a presença da RM. Em cães com LDCVM e contractilidade preservada a velocidade do fluxo 

regurgitante é aproximadamente de 5 a 6 m/seg. No entanto esta velocidade pode estar 

aumentada em pacientes com hipertensão sistémica ou diminuída em casos de hipotensão, 

pressão atrial esquerda elevada ou insuficiência miocárdica (Häggström et al., 2005). 

Embora muitos métodos distintos tenham sido propostos para avaliar a severidade da 

regurgitação valvar, até ao momento, nenhum é completamente aceite como sendo capaz 

de proporcionar uma quantificação real e exacta desta. O Doppler de fluxo colorido permite 

visualizar espacial e temporalmente a área do fluxo regurgitante mas apresenta 

significativas limitações relacionadas com a geometria cardíaca e a própria metodologia 

Doppler. Existem duas abordagens principais para avaliar a regurgitação mitral através 

deste método. Uma tem em consideração factores como a extensão e área do refluxo e 

também a área do orifício valvar. A outra abordagem quantitativa aplica princípios da 

convergência do fluxo, os quais permitem analisar as velocidades ao longo de toda a 

extensão do fluxo (Moise & Fox, 1999). 

Um método mais recente, que começa agora a ser testado e validado na quantificação da 

fracção sanguínea regurgitante, e o qual se acredita ter potencial aplicação na avaliação da 

progressão da LDCVM e no processo de compreensão da fisiopatologia da RM, foi 

denominada PISA – Proximal Isovelocity Surface Area. Este método necessita de estar 

associado ao Doppler de fluxo colorido (Oyama, 2004). Resumidamente, esta técnica 

assenta no pressuposto de que, na presença de RM por insuficiência da mitral, o sangue se 

dirige do VE para o AE através do orifício atrioventricular a uma velocidade crescente, 

durante o período de sístole ventricular. A velocidade atingida dependerá da distância 

percorrida pelo sangue até que este atinja o AE. Teoricamente, a aceleração do sangue em 

direcção ao orifício da mitral irá originar uma série de hemisférios concêntricos, na superfície 
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dos quais se encontram os elementos celulares sanguíneos movendo-se todos à mesma 

velocidade. Deste modo pode definir-se o raio do refluxo desde o orifício da mitral até à sua 

extremidade distal. O fluxo de sangue que regurgita do VE para o AE pode então ser 

calculado através da seguinte fórmula: fluxo RM = velocidade x 2π r2, em que 2π r2 

representa a área atrial ocupada pelo refluxo, correspondendo ao referido hemisfério. Ao 

multiplicar o valor encontrado para o fluxo RM pela duração da regurgitação (segundos) 

obtem-se o volume a que corresponde o refluxo sanguíneo (Gouni et al., 2007). Esta técnica 

encontra-se altamente dependente da qualidade da imagem e do meticuloso alinhamento do 

Doppler em relação ao fluxo sanguíneo regurgitante (Oyama, 2004). Nos casos em que o 

fluxo regurgitante é assimétrico os pressupostos acima enunciados não se podem admitir, 

uma vez que não se formam hemisférios concêntricos perfeitos, e portanto, os resultados 

obtidos através deste método ficam comprometidos. 

Do ponto de vista clínico, a semiquantificação do grau de severidade da RM faz-se de modo 

aproximado através da observação da dimensão, extensão e configuração do fluxo 

regurgitante em modo Doppler Cor, classificando-se este em ligeiro, moderado ou severo 

(Moise & Fox, 1999). Os fluxos regurgitantes ligeiros não devem ser sobre-valorizados em 

canídeos que não apresentem mais indícios de insuficiência valvar, uma vez que 

regurgitações ligeiras não patológicas são frequentemente detectadas em canídeos normais 

(Ware, 2003a). 

Apesar do crescente número de técnicas e de estudos realizados com estas na tentativa de 

estabelecer uma metodologia de quantificação exacta e precisa da RM ainda não se provou 

que alguma destas seja mais fiável do que a avaliação da dimensão atrial esquerda na 

classificação do grau da severidade da RM (Häggström et al., 2005). 

 

4.5.5. Variação dependente do observador 
Um dos requisitos essenciais para que o resultado de um exame ecocardiográfico seja 

considerado fiável prende-se com o grau de variação dependente do observador (Pedersen, 

Lorentzen, & Kristensen, 1996b).  

Caracterizar a magnitude da variação inter e intra-observador, bem como avaliar a influência 

do observador no diagnóstico do PVM e na classificação deste quanto à severidade foram 

os objectivos do estudo de Pedersen et al. (1996b). Um total de 253 cães, 172 sem sopro 

cardíaco e 81 com RM, de várias raças e idades, foi submetido a exame ecocardiográfico. 

As imagens de modo 2D em corte longitudinal de quatro câmaras e vista paraesternal direita 

foram os objectos de avaliação por parte de três observadores com diferentes níveis de 

experiência: 10, 4 e 0 anos de experiência na área da ecocardiografia. Quanto à 

reprodutibilidade verificou-se uma concordância de diagnóstico de presença do PVM de 79 a 

94% (análise repetida com uma semana de intervalo). Esta precisão de resultados diminuiu 
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10% quando se procedeu à classificação do PVM em ligeiro ou severo. Uma das razões 

apontadas como explicação deste achado reside no facto de, apesar de se terem utilizado 

os mesmos critérios de diagnóstico, não se ter conseguido eliminar totalmente a 

subjectividade inerente à classificação do grau do PVM. O observador mais experiente 

realizou 21% de falsos diagnósticos de PVM, o 2º mais experiente, 23% e o menos 

experiente, 29% destes diagnósticos. É interessante referir que se verificou um maior 

número de erros por negligência na análise das imagens por parte do observador mais 

experiente, com maior número de falsos negativos. O 2º mais experiente realizou maior 

número de falsos positivos do que negativos, revelando uma tendência para a 

sobrevalorização das imagens. Por último, não se identificou nenhum padrão sistemático de 

erro no observador menos experiente, contando os diagnósticos incorrectos tanto com 

falsos positivos como falsos negativos (Pedersen et al., 1996b). 

 

4.6. Reprodutibilidade e fiabilidade 

No supracitado estudo de Pedersen et al. (1996b) verificou-se que o grau de precisão diária 

do diagnóstico parece reflectir, de modo bastante aproximado, o nível de fiabilidade da 

ecocardiografia realizada na clínica prática de rotina. Com efeito, uma vez que o grau de 

variação intra-observador foi relativamente baixo, pode considerar-se que a detecção de 

PVM em cães pode realizar-se com base num só exame ecocardiográfico. No entanto, na 

clínica diária, onde diferentes pessoas com diferentes níveis de experiência realizam 

ecocardiografias, um factor de variação superior deve ser esperado. Apesar dos resultados 

obtidos pelo observador inexperiente apresentarem elevado grau de precisão de 

diagnóstico, ou seja, baixa variabilidade intra-observador, apresentaram simultaneamente o 

mais baixo nível de exactidão. Este facto associado ao mais alto número de erros não 

sistemáticos, vem reforçar a ideia de que é absolutamente imperativo associar o 

conhecimento teórico ao treino prático (Pedersen et al., 1996b). 

 

4.7. Limitações da ecocardiografia no diagnóstico da IC e sua utilidade 

Nas orientações para o diagnóstico e tratamento da IC, em pacientes humanos, do Colégio 

Americano de Cardiologia em conjunto com a American Heart Association, publicadas em 

2005, pode ler-se que: 

“na avaliação dos pacientes com IC o estudo ecocardiográfico bidimensional 

completo associado ao método Doppler representa o exame complementar de 

diagnóstico mais útil, permitindo detectar alterações do miocárdio, afecções 

valvares e pericárdicas e ainda identificar as câmaras cardíacas afectadas” 

((Hunt et al., 2005);página 1831, tradução livre). 
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Em medicina humana a ecocardiografia assume, cada vez mais, um papel importante não 

só no diagnóstico da IC, mas também no seguimento da progressão desta doença, na 

avaliação da eficácia da terapêutica instituída e ainda na formulação de prognósticos 

(Kirkpatrick, Vannan, Narula, & Lang, 2007).  

Em medicina veterinária, a ecocardiografia é também reconhecida como uma ferramenta de 

valor inestimável, principalmente no diagnóstico de patologia cardíaca em canídeos e 

felídeos (Oyama, 2004). Uma das principais vantagens que esta técnica apresenta é o seu 

carácter não invasivo, permitindo avaliar o coração e também estruturas adjacentes, através 

da ecografia torácica. A ecocardiografia e a ecografia torácica são métodos sensíveis na 

detecção, por exemplo, de derrames pleurais, derrames pericárdicos e massas tumorais do 

espaço mediastínico, da base da aorta e da pleura (Ware, 2003b). 

Na Tabela n.º13 encontra-se uma compilação sucinta dos principais pontos fortes e 

limitações dos métodos Doppler e 2D.  

 

Tabela n.º13 – Avaliação sumária dos métodos ecocardiográficos Doppler e 2D: principais 
pontos fortes e limitações (adaptado de Kirkpatrick et al, 2007) 

Método 
ecocardiográfico 

Pontos fortes Limitações 

Doppler 
(avaliação 
hemodinâmica) 

Tecnicamente acessível 
Rápido 

Requer alinhamento correcto do feixe de 
ultrasons 
A regurgitação da valvas tricúspide e pulmonar 
nem sempre está presente  
FEVE pode ser sobrevalorizada em casos de 
insuficiência da valva aórtica 
 

Doppler 
(avaliação função 
diastólica) 

Tecnicamente acessível 
Rápido 
Com valor prognóstico 

Requer alinhamento correcto do feixe de 
ultrasons 
Dependente da FC 
Dependente das condições de pré e pós-carga 
 

Modo 2D 
(FE, dimensões e 
volumes cardíacos) 

Tecnicamente acessível  
Rápido  
Com valor prognóstico 

Dependente da qualidade da imagem obtida 
Elevada variabilidade intra e inter-observador 
Requer associações geométricas 
Correlação variável com o estado clínico 
 

Legenda - FE – fracção de ejecção, FEVE – fracção ejecção ventricular esquerda 
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5. LDCVM EM CANÍDEOS: EPIDEMIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 

ECOCARDIOGRÁFICO – ESTUDO RETROSPECTIVO DE 41 CASOS 

5.1. Introdução 

A LDCVM é a doença cardíaca adquirida mais frequente em canídeos adultos (Abbott, 2001; 

Buchanan, 1999; Häggström et al., 2005). Trata-se de uma doença progressiva e sem cura, 

pelo que é importante detectar a presença desta o mais cedo possível, a fim de se 

estabelecer um plano terapêutico que permita retardar a progressão da LDCVM e suavizar a 

sintomatologia clínica do paciente (Häggström et al., 2004b). A ecocardiografia é 

considerada o meio complementar de diagnóstico mais útil na avaliação da presença de 

patologia cardíaca, caracterização do estadio da doença e classificação do grau de IC dos 

pacientes (Hunt et al., 2005). No diagnóstico da LDCVM existem vários parâmetros que 

podem ser avaliados e algumas medidas principais que fornecem informações de grande 

relevância para o médico-veterinário. 

5.2. Objectivos 

O objectivo geral deste estudo clínico foi descrever e caracterizar a epidemiologia e 

prevalência da LDCVM numa amostra da população canina do IVP. Para tal estabeleceram-

se três objectivos específicos:  

(i) caracterização epidemiológica: sexo, idade, raças, peso corporal 

(ii) recolha de algumas das mais importantes medidas ecocardiográficas no diagnóstico da 

LDCVM e, comparação posterior com os valores descritos na literatura veterinária;  

(ii) verificar a existência de relações estatisticamente significativas entre a severidade da IC 

(classes NYHA) e os parâmetros ecocardiográficos estudados. A FC, a FS, o rácio AE/AO, a 

presença de PVM e de RM foram os parâmetros ecocardiográficos considerados neste 

estudo. 

5.3. Material e métodos 

5.3.1. Estrutura do estudo 
No decorrer do período entre 1 de Março e 31 de Julho deste ano foram acompanhados 715 

casos de canídeos no IVP, dos quais 164 (22,9%) foram sujeitos a exame ecocardiográfico. 

Destes casos, 149 corresponderam a casos da especialidade de Cardiologia e os restantes 

15 a outras especialidades. Observou-se que dos 164 casos estudados, o diagnóstico de 

LDCVM foi atribuído a um grupo de 41 canídeos (25% das ecocardiografias e 27,5% dos 

diagnósticos de Cardiologia), que constituiu o objecto deste estudo. Foram referidos para 

consulta de especialidade no IVP por suspeita prévia de patologia cardíaca 39 destes 

animais e 2 apresentaram-se à consulta devido a queixa de tosse persistente. 

Relativamente aos 39 casos referidos verificou-se que 31 foram sujeitos a consulta da 
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especialidade pela primeira vez, 7 foram encaminhados para reavaliação cardíaca e 1 foi 

enviado para avaliação cardíaca pré-cirúrgica.  

5.3.1.1. Critérios de inclusão 

Em todos os casos foi determinante o reconhecimento do espessamento característico de 

uma ou ambas as cúspides da mitral em modo 2D para que os casos fossem incluídos.  

A insuficiência da valva mitral, revelada por regurgitação ou incapacidade de coaptação dos 

dois folhetos valvulares, não representou por si só um achado ecocardiográfico suficiente 

para a inclusão dos animais neste estudo.  

Por último estabeleceu-se um valor mínimo de 30% para a FS. Embora existam estudos, 

realizados nesta mesma área, em que a FS mínima admitida foi de 20% (Borgarelli, 

Tarducci, Zanatta, & Häggström, 2007; Borgarelli et al., 2004), definiu-se 30% como valor 

mínimo deste parâmetro no presente estudo de forma a diminuir a possibilidade de inclusão 

de animais com um quadro clínico compatível com CMD. 

5.3.1.2. Critérios de exclusão 

A presença de doenças cardíacas congénitas e doenças cardíacas adquiridas que afectam 

a valva mitral, tanto primária como secundariamente, nomeadamente a EB e a CMD, 

resultaram na exclusão dos animais. 

A presença de EB da mitral foi excluída com base na anamnese, história clínica e ausência 

de vegetações observadas em modo 2D compatíveis com esta afecção. 

A CMD foi excluída com base na anamnese, sintomatologia, características epidemiológicas 

e ainda ausência dos sinais ecocardiográficos mais frequentes desta doença: movimento 

sistólico ventricular e septal interventricular diminuído e FS inferior a 30% e SSPE superior a 

8mm (Chetboul et al., 1999a; Moise & Fox, 1999).  

 

Com base nos critérios de inclusão e exclusão não foram admitidos neste estudo 123 casos. 

Os casos não incluídos ficaram a dever-se a diagnósticos de doenças cardíacas congénitas 

(8 casos), CMD (11 casos), suspeita de EB (1 caso), presença de insuficiência da valva 

mitral sem associação a LDCVM (25 casos), insuficiência da valva tricúspide (9 casos), 

outras afecções cardíacas (14 casos) e, finalmente, a diagnósticos inconclusivos e negativos 

para a presença de patologia cardíaca (55 casos). 

5.3.1.3. Ecocardiografia  
Utilizou-se um aparelho de Kontron Medical Vetson® e uma frequência de 6.5MHz em todos 

os exames. Todos os canídeos admitidos neste estudo foram sujeitos a pelo menos um 

exame ecocardiográfico completo, que incluiu exame transtorácico em modo 2D, TM e 

Doppler Cor.  
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Utilizando o modo 2D avaliou-se o espessamento dos folhetos valvulares da mitral (Figura 

n.º10b), as situações de PVM (Figura n.º10a) e as dimensões do AE e AO (Figura n.º12). 

Este modo foi ainda utilizado para a orientação do feixe do modo TM, utilizado para 

determinar a FS, SSPE (Figura n.º11) e FC. O modo Doppler a cores foi utilizado para a 

detecção de situações de RM. 

As ecocardiografias foram realizadas pelo mesmo operador, estando os canídeos em 

estação, não sedados e não tranquilizados. Elevando o membro anterior direito obteve-se 

acesso ecocardiográfico ao coração através da janela paraesternal direita. Antes de se 

iniciar o exame procedeu-se à tricotomia da área compreendida entre o 3º e 6º espaços 

intercostais e desde a zona axilar até ao esterno, aplicou-se gel aquoso próprio para o efeito 

e desligaram-se as luzes da sala. 

5.3.2. Medições ecocardiográficas 
Para detectar situações de PVM utilizaram-se as imagens 2D em corte longitudinal (eixo 

longo) de quatro câmaras. Para comparar o diâmetro do AE e da AO utilizou-se a imagem 

2D em corte transversal (eixo curto) transaórtico. O rácio AE/AO foi calculado com base na 

fórmula simples: AE/AO = AE(mm)/AO(mm).  

Em modo TM procedeu-se às seguintes medições: DDF e DSF, espessura da parede 

ventricular esquerda e do septo interventricular (SIV), em sístole e diástole, e ainda a FC. 

Estas medições foram realizadas a partir de corte de eixo curto transventricular, ao nível dos 

músculos papilares. A FS e FC foram calculadas automaticamente pelo processador do 

aparelho. A SSPE foi medida sobre a imagem TM em corte transmitral de eixo curto.  

A RM foi analisada recorrendo-se ao uso do Doppler Cor em imagens 2D e cortes 

longitudinais de quatro e cinco câmaras. 

Com base no estudo de Borgarelli et al.(2008) estabeleceram-se três intervalos de valores 

da FC: <140 bpm, 140 a 180 bpm e >180 bpm . O valor da FC da cada animal foi lido pelo 

menos duas vezes e obteve-se uma média. A média obtida foi, posteriormente, incluída no 

intervalo estipulado adequado. 

5.3.3. Análise estatística 
A análise estatística foi obtida através do uso dos programas SPSS v.16.0® (Statistical 

Package for Social Sciences) e Microsoft Excel 2002®. Foram utilizados métodos de 

estatística descritiva para caracterizar a amostra estudada. Os casos foram agrupados de 

acordo com as quatro classes de severidade da IC apresentada no momento da realização 

do primeiro exame ecocardiográfico, segundo as normas adaptadas da New York Heart 

Association (Anexo III). Para a comparação das diferenças entre medianas de peso 

corporal, idade, FS e rácio AE/AO das quatro classes utilizou-se o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis, tendo-se considerado um nível de significância de 5% (p<0,05). 



 62 

Figura n.º 10 – Imagens ecocardiográficas em modo 2D e corte longitudinal (vista paraesternal 
direita), evidenciando uma situação de PVM (a) e o espessamento dos folhetos da mitral (b) de 
um canídeo estudado. Imagens originais 

 
 

Figura n.º11 – Imagens ecocardiográficas em modo 2D e TM, em corte transversal e vista 
paraesternal direita, para a medição do ponto SSPE (a) e cálculo da FS (b). Imagens originais 

Legenda – a) SSPE = 2,8mm; b) FS= 47,5%. 

 
 

Figura n.º 12 – Imagens ecocardiográficas em modo 2D, corte transaórtico em vista 
paraesternal direita, mostrando a medição da AO e AE em dois casos estudados. Imagens 
originais 

Legenda – a) AO= 19,0mm AE= 61,3 – rácio AE/AO=3,23  b) AO= 11,2mm AE= 43,7mm – rácio 
AE/AO= 3,90. 

a  b 

a b 

   a    b 
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5.4. Apresentação dos resultados 

5.4.1. Caracterização da população estudada 
Os canídeos integrados neste estudo constituíram um grupo heterogéneo, formado por 

animais de diferentes raças, de ambos os sexos, com um intervalo de idades dos 8 aos 18 

anos, com pesos compreendidos entre os 2 e os 23,5Kg e representando 6 raças caninas 

além dos animais de raça indeterminada. 

Relativamente à raça (Gráfico n.º8), o grupo era constituído por maior percentagem de 

canídeos de raça indeterminada (n=20; 48,8%), seguindo-se a raça Caniche (n=10; 26,8%), 

Cocker Spaniel (n=5; 9,8%). As raças CKCS e Épagneul Pequinês contaram com igual 

número de animais (n=2; 4,9% cada). Por último, 1 animal da raça WHWT e outro da raça 

Shi-Tzu (2,4% cada). O sexo masculino representou 68,3% e o feminino os restantes 31,7% 

do total da amostra. As características fenotípicas estudadas encontram-se ilustradas nos 

Gráficos n.º8 e n.º9. 

 

Gráfico n.º8 – Distribuição da amostra de acordo com a raça e o sexo dos canídeos 
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Relativamente ao peso e idade dos canídeos de acordo com as diferentes raças verificou-se 

que: (1) em termos etários, as médias das várias raças não são muito díspares, nem muito 

diferentes da média geral (11,7 ± 2,4anos). O valor mais alto foi apresentado pela raça 

WHWT que contou apenas com um representante desta raça, sendo a média igual à sua 

idade (16anos); (2) em termos de peso corporal médio verifica-se um valor mais alto para a 

raça Cocker Spaniel (20,3kg) e o valor mais baixo para a raça Épagneul Pequinês (3,3kg). A 

média geral situou-se nos 10,1 ± 5,6kg. 
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Gráfico n.º9 – Distribuição do peso corporal e idade da amostra de canídeos 

 
 
 

Tabela n.º14 – Caracterização da amostra de canídeos segundo a classe de IC 

Sexo Severidade IC 
NYHA 

Idade (anos) 
média ± desvio padrão [mín-máx] 

Peso (Kg) 
média ± desvio padrão [mín-máx] M F 

I (n=3) 9.0 ± 1.0 [8.0- 10.0] 9.0 ± 1.7 [8.0- 11.0] 3 0 

II (n=10) 11.5 ± 2.4 [9.0- 16.0] 8.0 ± 4.0 [4.0- 18.0] 5 5 

III (n=17) 11.8 ± 2.4 [9.0- 18.0] 10.5 ± 5.2 [4.0- 23.5] 11 6 

IV (n=11) 12.3 ± 2.2 [10.0- 16.0] 11.7 ± 7.6 [2.0- 22.0] 9 2 

Total (n=41) 11.7 ± 2.4 [8.0- 18.0] 10.1 ± 5.6 [2.0- 23.5] 28 13 

 

 

Realizando-se a divisão dos animais segundo as classes de IC pôde constatar-se que 

41,5% dos canídeos se enquadraram na classe III. As classes II e IV contaram com, 

aproximadamente, o mesmo número de animais: 24,4% e 26,8% respectivamente. A classe 

I contou com uma minoria dos canídeos, representando apenas 7,3% do total (Tabela 

n.º14).  

Relativamente ao peso corporal da amostra, quando analisado separadamente nas quatro 

classes de IC, verificou-se que as classes III e IV apresentam maior variação de valores, 

embora em todas as classes o valor da mediana seja muito próximo (Gráfico n.º10). No 

Gráfico n.º10 observa-se a existência de um valor anómalo (“outlier”) dentro da categoria II. 

Quanto à idade observa-se maior disparidade dos valores da mediana nas quatro categorias 

da IC e a presença de um valor anómalo na classe III, correspondente a um animal de 18 

anos de idade (Gráfico n.10). Utilizando o teste de Kruskal-Wallis não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre as quatro classes relativamente à idade e 

peso corporal. 
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Gráfico n.º10 – Distribuição do peso corporal e idade da amostra por classe de IC 

 
Legenda – para cada variável (peso e idade) a barra horizontal representa o valor da mediana e a barra vertical 
representa o intervalo entre quartis. Os valores 1,5 vezes superiores ao intervalo entre quartis representam 
valores anómalos (outliers) e estão sinalizados por círculos.  

 

5.4.2. Resultados das medições e achados ecocardiográficas 
Os resultados revelaram maior número de animais com FC média inferior aos 140bpm 

(n=19; 46,3%), seguindo-se o intervalo entre os 140 e 180bpm (n=15; 36,6%) e por último, 

apenas 7 animais com FC superior a 180bpm (17,1%) (Tabela n.º15). 

Os valores de FS foram analisados de acordo com cada classe de IC e os resultados 

encontram-se na Tabela n.º15 e Gráfico n.º11. Em termos globais a FS encontrada foi de 

43,4 ± 6,6% [32-60]. O valor de FS mais baixo encontrado foi de 32%, num animal 

pertencente à classe NYHA III. A classe III foi a que apresentou maior disparidade de 

valores de FS. Não se verificou existir diferença estatisticamente relevante entre os valores 

da FS nas várias classes de IC (p>0,05). 

  

Tabela n.º15 – Valores dos parâmetros avaliados em modo TM – FC e FS – de acordo com as 
classes de IC 

FC (bpm) Severidade IC 
NYHA <140 140-180 >180 

FS (%) 
média ± desvio padrão [mín-máx] 

I (n=3) 2 1 0 40.1 ± 4.8 [36- 46] 

II (n=10) 4 4 2 43.7 ± 6.7 [34- 53] 

III (n=17) 6 7 4 43.0 ± 7.7 [32- 60] 

IV (n=11) 7 3 1 44.7 ± 5.7 [35- 53] 

Total (n=41) 19 (46.3%) 15 (36,6%) 7 (17.1%) 43.4 ± 6.6 [32-60] 
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Gráfico n.º11 – Distribuição dos valores de FS encontrados segundo as classes de IC 

 
Legenda - a barra horizontal representa o valor da mediana encontrado e a barra vertical representa o intervalo 
entre quartis.  

 

Os resultados da avaliação de parâmetros em modo 2D encontram-se reunidos na Tabela 

n.º16. Quanto ao rácio AE/AO registaram-se valores mais elevados nas classes III e IV, 

tendo sido a média geral de 2,18 ± 0,73 [1,07- 3,78]. No Gráfico n.º12 pode observar-se a 

distribuição dos casos por valor do rácio AE/AO dentro de acordo com a severidade da IC. 

No que atenta à análise inferencial, verificou-se uma diferença estatisticamente significativa 

entre as medianas dos rácios AE/AO registado nas quatro classes (p=0,001). 

 

Tabela n.º16 – Valores dos parâmetros avaliados em modo 2D: valores do rácio AE/AO, 
ocorrência de PVM e RM, apresentados em relação às classes de IC 

RM  
n (frequência relativa) Severidade IC 

NYHA 
AE/AO 

média ± dv. padrão [mín-máx] 
PVM 

� - Total 

I (n=3) 1.47 ± 0.24 [1.31- 1.75] - 2 (66,7%) 1 (33,3%) 100% 

II (n=10) 1.59 ± 0.44 [1.07- 2.20] - 5 (50,0%) 5 (50,0%) 100% 

III (n=17) 2.27 ± 0.56 [1.12- 3.13] 2 15 (88,2%) 2 (11,8%) 100% 

IV (n=11) 2.77 ± 0.75 [1.21- 3.78] 3 11(100%) 0 (0%) 100% 

Total (n=41) 2.18 ± 0.73 [1.07- 3.78] 5 (12,2%) 33 (80,5%) 8 (19,5%) 100% 

Legenda – os símbolos + e - significam presença e ausência de RM, respectivamente. 

 

 

A ocorrência de PVM foi apenas encontrada em 5 canídeos: 2 pertencentes à classe III e 3 à 

classe IV. Relativamente à RM, esta foi identificada em 80,5% dos animais, sobretudo 

dentro das classes III e IV da NYHA. A classe II foi a que apresentou menor frequência 

relativa de RM, com 50% de casos.  
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Gráfico n.º12 – Distribuição dos valores do rácio AE/AO por classe de IC 

 
Legenda – neste diagrama de dispersão cada círculo representa um círculo. 

 

5.4.3. Outros achados ecocardiográficos 

Num canídeo da classe de IC II verificou-se a ocorrência de extrassístoles ventriculares 

intermitentes. Detectou-se a presença de movimento paradoxal do SIV associado a 

insuficiência da mitral e tricúspide num canídeo da classe III. Situações de ICC agudizada 

verificaram-se apenas em 7 animais (17,1% do total de casos estudados), todos 

pertencentes à classe IV, perfazendo uma frequência relativa de 63,6% dos animais dentro 

desta classe. É de salientar que todos os animais que se apresentaram com ICC de carácter 

agudo e descompensado pertenciam ao sexo masculino.  

5.5. Discussão dos resultados  

A caracterização epidemiológica dos canídeos compreendidos neste estudo clínico parece 

encontrar-se de acordo com os dados encontrados na literatura. De facto, verificou-se uma 

maior proporção de canídeos machos afectados por LDCVM, tal como indicam vários 

estudos (Olsen et al., 1999; Sisson et al., 1999; Swenson et al,, 1996). Em todas as raças a 

proporção de animais do sexo masculino foi superior, com excepção da raça Épagneul 

Pequinês em que existia igual proporção dos dois sexos (Gráfico n.º8).  

A média de idades encontrada situa-se, aproximadamente, nos 12 anos, tendo sido a idade 

mais baixa encontrada de 8 anos. Estes dados vão de encontro ao facto da LDCVM se 

desenvolver mais frequentemente entre os 8 e os 12 anos de idade (Sisson et al., 1999) e 

atingir preferencialmente animais mais idosos (Häggström et al., 2005). Relativamente às 

raças presentes verificou-se uma concordância com a predisposição rácica encontrada na 

literatura: Caniche (Häggström et al., 2005), CKCS (Chetboul et al., 2004) e ainda Cocker 

Spaniel, Épagneul Pequinês, Shih-Tzu (Sisson et al., 1999). Embora se tenha observado 
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uma maior proporção de canídeos de raça indeterminada, este grupo apresentou um peso 

médio de 11,2Kg e era constituído por cães de pequeno e médio porte, o que se encontra 

de acordo com a literatura (Sisson et al., 1999; Ware, 2003a). Com efeito, o peso médio da 

população estudada situou-se nos 10,1Kg, não havendo canídeos com peso corporal 

superior a 23,5Kg. Dentro das raças apresentadas verificou-se uma presença quase 

exclusiva de animais de pequeno porte; excepção apenas para os quatro canídeos da raça 

Cocker Spaniel de porte médio. Estatisticamente não foram encontradas relações 

significativas entre a severidade da IC e as características peso e idade (p>0,05). 

No que respeita as medições ecocardiográficas verificou-se, tal como a literatura indica, que 

a FC não se mostrou particularmente útil na avaliação do estado de progressão da doença 

(Pedersen, 2000b). Isto pode explicar-se pela facilidade com que os animais desenvolvem 

um estado de taquicardia devida a medo, excitação ou ansiedade (Pedersen et al., 1999a). 

A presença de PVM não foi detectada em todos os canídeos examinados, o que é 

comummente aceite pelos autores (Häggström et al., 2005). Ainda assim a baixa 

prevalência encontrada (12,2%) pode justificar-se pelo facto dos critérios de definição do 

PVM estarem sujeitos à avaliação subjectiva das imagens ecocardiográficas (Pedersen et 

al., 1996b) e pelos diferentes conceitos de PVM existentes. 

A RM foi diagnosticada em 100% dos canídeos classificados com grau IV de IC e 88,2% dos 

canídeos com IC de grau III. Estes resultados eram previsíveis visto que o agravamento da 

RM acompanha a progressão da doença (Häggström et al., 2005; Ware, 2003a), e sendo os 

animais pertencentes às classes III e IV os que apresentam um estadio mais avançado da 

doença. 

A FS considerada característica da LDCVM é, normalmente, moderada a elevada (Brown et 

al., 2005). A média dos valores obtidos neste estudo foi de 43,4%, encontrando-se de 

acordo com os estudos de Brown et al. (2005) e Borgarelli et al. (2004). Não se verificou a 

existência de uma relação estatisticamente significativa entre a FS e a severidade da IC 

(p>0,05). 

 Por fim, verificou-se um aumento do rácio AE/AO a par do agravamento do estado clínico 

do animal, e consequentemente do aumento do grau de IC (p=0,001). Assim sendo pode 

afirmar-se que o agravamento dos sinais clínicos se fez acompanhar pelo aumento dos 

valores do rácio AE/AO registados nos animais das quatro classes de IC. Estes resultados 

encontram-se de acordo com o verificado por Chetboul et al. (1999a) e Häggström et al. 

(1996). 

5.5.1 Limitações do estudo 
Em primeiro lugar e, apesar dos critérios de exclusão estabelecidos, não é possível afirmar 

com toda a certeza que não existiram situações de doença concomitante que possam ter 

afectado os resultados. Apesar de se terem excluído casos em que a FS era inferior a 30% 

e casos com SSPE superior a 8mm por poderem ser compatíveis com outras afecções 
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cardíacas, tais como a CMD, não foi avaliada a possibilidade de presença de alterações 

miocárdicas como os enfartes e arterioesclerose do miocárdio. Vários autores suspeitam de 

uma relação significativa entre a LDCVM e alterações isquémicas do miocárdio e existem 

descrições desta associação patológica (Falk & Jonsson, 2000). De acordo com os mesmos 

autores, a presença destas alterações isquémicas contribui para uma diminuição da FS e 

portanto, pode ter havido interferência desta afecção nos resultados obtidos para este índice 

da contractilidade do músculo cardíaco. O facto de se ter estabelecido o limite de 8mm para 

o parâmetro SSPE pode ter tido como consequência a exclusão de animais com LDCVM, 

pois em casos muito severos em que a dilatação esquerda do coração é já exuberante pode 

chegar a registar-se este valor. A patologia respiratória de carácter crónico é outra causa 

susceptível de interferência nos resultados. Nos casos estudados não foi possível distinguir 

entre patologia respiratória crónica secundária à LDCVM, como o edema e a congestão 

pulmonar, e de carácter primário, nomeadamente cor pulmonale e fibrose intersticial crónica. 

Devido ao facto de todos os exames ecocardiográficos terem sido realizados pelo mesmo 

observador, o factor da variação inter-observador não entra em linha de conta. 

Provavelmente a introdução deste factor teria tornado o intervalo de resultados dos diversos 

parâmetros avaliados mais amplo. No entanto, a variação dependente do próprio observador 

não é susceptível de ser eliminada, apesar de ter tentado minimizá-la através do cálculo da 

média de várias leituras realizadas para cada parâmetro em cada caso.  

Observou-se ainda que, no momento da realização deste estudo, 18 (43,9%) dos 41 

canídeos se encontravam a receber tratamento médico para a LDCVM, 21 (51,2%) iniciaram 

o tratamento a partir do momento do exame ecocardiográfico e apenas 2 (4,9%) se 

encontram ainda sem qualquer medicação. Dos 18 pacientes já em tratamento, 16 (88,9%) 

encontravam-se a ser medicados com um inibidor da enzima de conversão da angiotensina 

(enalapril) associado a diurético (furosemida e/ou espironolactona) e os restantes 2 apenas 

com enalapril. É sabido que esta terapêutica induz a redução da pré e pós-carga e espera-

se que minimize a progressão da hipertrofia ventricular compensatória (Häggström et al., 

2005). Deste modo é previsível que o tratamento médico em decurso tenha influenciado os 

resultados verificados, principalmente ao nível das medições da FS, da dilatação da AE e 

rácio AE/AO. 

Finalmente, devido ao facto dos animais incluídos neste estudo não obedecerem a uma 

distribuição normal e as categorias em que foram agrupados não apresentarem 

características verdadeiramente ordinais não foi possível realizar a análise estatística da 

variância (ANOVA), por não se terem reunido os pressupostos necessários à sua correcta 

aplicação, o que poderia ter tornado este estudo mais interessante. Por estes motivos, 

optou-se pela realização do teste estatístico equivalente, adequado a variáveis não 

paramétricas, que permite obter uma análise de rankings, o teste de Kruskal-Wallis.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Foi objectivo fundamental do estágio realizado conseguir transpor os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso de medicina veterinária para o plano prático, na área da clínica 

e cirurgia dos animais de companhia. Através da aquisição e aplicação de novos 

conhecimentos, do aperfeiçoamento de técnicas, da resolução de desafios de complexidade 

crescente e ainda da apreensão de uma conduta profissional ética e socialmente 

responsável foi possível desenvolver capacidades e competências indispensáveis a uma 

aprendizagem contínua e autónoma, na perspectiva de vir a desempenhar, futuramente, 

uma actividade profissional de elevado nível de qualidade. 

Relativamente à especialidade de Cardiologia verificou-se, na espécie canina, uma 

prevalência significativa de afecções cardíacas adquiridas (92,4%), tendo as afecções 

cardíacas congénitas apenas representado uma diminuta percentagem dos diagnósticos 

cardiológicos realizados (7,6%). Quanto às doenças adquiridas verificou-se que em 77,3% 

dos casos se tratava de doença valvar e os restantes 22,7% corresponderam a doenças do 

miocárdio e pericárdio. No que respeita às afecções da valva mitral, em particular, registou-

se um total de 66 casos, sendo a LDCVM responsável por 41 destes casos. A insuficiência 

da valva tricúspide registou-se em 9 casos (12,1% das doenças adquiridas valvares). 

No que concerne o estudo retrospectivo realizado pode afirmar-se que a amostra de 

canídeos estudada apresentou características epidemiológicas típicas da LDCVM. As 

principais conclusões a reter incluem: (1) uma idade média situada nos 12 anos, tendo sido 

de 8 anos o valor mais baixo encontrado; (2) uma proporção de mais de 50% de machos 

entre os animais estudados e a apresentação de quadros clínicos mais severos por parte 

destes; (3) uma concordância próxima entre as raças incluídas na amostra e as que figuram 

no grupo das raças caninas predispostas a desenvolverem esta doença – Caniche, WHWT, 

Cocker spaniel, Épagneul Pequinês, Shi-Tzu e CKCS, para além dos canídeos de raça 

indeterminada; (4) uma maior representatividade dos cães de pequeno porte, com valores 

médios do peso corporal na ordem dos 11kg, embora os cães da raça Cocker tenham 

apresentado pesos entre os 19 e os 24kg, sendo já considerados cães de médio porte. Em 

relação às medições ecocardiográficas pode afirmar-se que os resultados obtidos se 

encontram a par da literatura veterinária apesar das limitações presentes. Foi possível 

verificar que a avaliação da FC, embora represente uma componente indispensável da 

auscultação cardíaca, não se reveste de particular utilidade em termos de prognóstico ou de 

relação com severidade da IC, devido à facilidade com que factores não relacionados com a 

LDCVM, tais como a ansiedade, o medo, a excitação ou a sujeição ao próprio exame 

ecocardiográfico, provocam a sua variação. Excepção feita para os casos em que estejam 

presentes arritmias cardíacas tais como a fibrilhação atrial ou extrassístoles 

supraventriculares intermitentes. A detecção de PVM é uma situação complexa e associada  
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a um elevado grau de subjectividade e, embora existam já critérios ecocardiográficos 

bastante definidos, a sua identificação está intimamente dependente da qualidade da 

imagem e da interpretação do observador, mais ainda quando se sabe existir PVM em cães 

clinicamente normais. A RM é uma alteração característica da LDCVM mas parece estar de 

algum modo sobre-representada em alguns estudos. No estudo apresentado a RM foi 

diagnosticada em todos os canídeos pertencentes à classe IV de IC e na esmagadora 

maioria dos animais da classe III, o que não é surpreendente uma vez que a RM 

acompanha a progressão da doença, tornando-se mais evidente a partir do momento em 

que a dilatação do átrio e ventrículo esquerdos se mostra já preocupante. É um dado 

adquirido, no diagnóstico ecocardiográfico da LDCVM, que a contractilidade se mantém 

elevada praticamente até ao último estadio da doença, momento em que inicia a sua 

diminuição lenta e, muitas vezes, imperceptível. Esta situação traduz-se por valores 

elevados da FS, com um intervalo expectável de 35 a 54%. Embora se comece a considerar 

que a FS não é o parâmetro ideal para a avaliação da contractilidade cardíaca, é um facto 

que este se encontra vastamente estudado e tabelado, permitindo ter uma noção prática da 

capacidade miocárdica ventricular. Os valores médios da FS obtidos no estudo realizado 

encontram-se dentro do intervalo esperado, no entanto, não foi possível identificar uma 

relação estatisticamente significativa entre estes valores e a severidade da IC. Finalmente, 

em relação ao rácio AE/AO, pôde observar-se que os animais pertencentes às classes mais 

graves da IC apresentaram valores sucessivamente superiores deste rácio. Confirmou-se 

analiticamente a existência de uma relação estatisticamente relevante entre os graus de 

severidade da IC e este rácio. Ainda assim deve admitir-se que o facto de quase metade 

dos animais estudados se encontrarem já a ser medicados com um inibidor da enzima de 

conversão da angiotensina e um diurético possa ter influenciado os resultados encontrados, 

ao provocar a redução da pré e da pós-carga. É consensual que este rácio é um dos 

parâmetros mais fiáveis na avaliação do estadio da doença e as várias novas técnicas para 

avaliação, quer da contractilidade miocárdica, quer da RM, não conseguiram ainda mostrar-

se mais eficazes do que a avaliação das dimensões atrial e ventricular esquerdas. Mais 

ainda, este é principal parâmetro ecocardiográfico a determinar a necessidade de iniciar o 

tratamento médico em animais com diagnóstico de LDCVM já realizado. É também o 

parâmetro que, com maior segurança, permite ao médico veterinário monitorizar a evolução 

da doença e a resposta à terapêutica instituída. 

A terapêutica ideal seria aquela que prevenisse o desencadeamento da LDCVM ou que 

permitisse a reversão das lesões degenerativas da valva mitral, impedindo ou corrigindo a 

alteração bioquímica ou molecular responsável pela degenerescência mixomatosa dos 

folhetos valvulares. Acontece que, apesar da LDCVM ser uma afecção amplamente 

estudada, muitas das suas características e factores etiológicos permanecem ainda 

inexplicados, o que dificulta a prevenção do evento primário responsável pelo desencadear 
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dos mecanismos patofisiológicos, e restringe os médicos veterinários ao tratamento das 

consequências da doença. Actualmente, o tratamento da LDCVM consiste na prevenção da 

instalação da ICC, na tentativa de diminuição da severidade da RM e dos sinais clínicos. 

Existe a preocupação geral de melhorar a qualidade de vida do paciente, bem como de 

tentar aumentar a sua esperança de vida, no entanto, de acordo com o conhecimento do 

autor, nenhum fármaco permite actualmente inibir ou prevenir o desenvolvimento da 

LDCVM. 

Relativamente às limitações gerais de redacção desta tese refere-se a dificuldade no acesso 

a algum material bibliográfico e alguma falta de concordância entre a nomenclatura 

anatómica e funcional encontrada na literatura consultada.  

Muitos dos estudos publicados nesta área são de difícil extrapolação para o estudo geral da 

doença devido aos seus resultados serem afectados pelas metodologias específicas de 

cada país e de cada escola. Além disso, a maior parte dos estudos científicos realizados 

sobre a LDCVM focam-se em raças e alterações funcionais específicas, tornando difícil uma 

apreciação uniformizada e global da doença. 

 

Acredita-se que, futuramente, apoiada nos constantes desenvolvimentos tecnológicos e 

científicos da medicina, a ecocardiografia representará cada vez mais a base fundamental e 

indispensável do diagnóstico definitivo da LDCVM e representará um papel de elevada 

responsabilidade na tomada de decisões terapêuticas e na percepção plena desta doença. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disease is very old and nothing about it has changed. It is we who change, as we learn 
to recognize what was formerly imperceptible. 

 
 

Jean-Martin Charcot, M. D. (1825 – 1893) 
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ANEXO I – DIAGNÓSTICOS REALIZADOS 

 

Tabela n.º17– Andrologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi e 

relativa -%) 

Canídeos Felídeos 
Andrologia (n=34) 

fi % fi % 

Criptorquidismo abdominal bilateral 1 3,6 0 0,0 

Criptorquidismo abdominal unilateral 2 7,1 1 16,7 

Hiperplasia prostática benigna 5 17,9 0 0,0 

Hiperplasia prostática quística 14 50,0 0 0,0 

Prostatite 3 10,7 0 0,0 

Diagnóstico inconclusivo/ausência patologia 3 10,7 5 83,3 

Total 28 100,0 6 100,0 

 

 

Tabela n.º18 – Cardiologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi e 

relativa%) 

Canídeos Felídeos 
Cardiologia (n=161) 

fi  % fi % 

ALTERAÇÕES DO RITMO CARDÍACO     

Bradicardia sinusal 3 2,0 0 0,0 

Disritmia cardíaca 1 0,7 0 0,0 

AFECÇÕES CARDÍACAS     

Tamponamento cardíaco por derrame pericárdico 5 3,4 0 0,0 

Cardiomiopatia restritiva 2 1,3 0 0,0 

Cardiomiopatia dilatada 11 7,4 0 0,0 

Cardiomiopatia hipertrófica 0 0,0 6 50,0 

Comunicação interatrial invertida 1 0,7 0 0,0 

Comunicação interventricular 2 1,3 0 0,0 

Displasia da valva tricúspide 0 0,0 1 8,3 

Estenose sub-aórtica 2 1,3 0 0,0 

Estenose pulmonar 2 1,3 0 0,0 

Estenose sub-aórtica e pulmonar 1 0,7 0 0,0 

Fibroelastose endocardial congénita 0 0,0 1 8,3 

Suspeita de Endocardite bacteriana 1 0,7 0 0,0 

Insuficiência da valva mitral 25 16,8 1 8,3 

LDCVM 41 27,5 0 0,0 

Insuficiência da valva tricúspide 9 6,0 2 16,7 

Massa na base do tronco aórtico 1 0,7 0 0,0 

Miocardite 1 0,7 0 0,0 

Suspeita de quemodectoma 1 0,7 0 0,0 

Suspeita de Displasia da valva tricúspide 0 0,0 1 8,3 

Diagnóstico inconclusivo/ausência de patologia 40 26,8 0 0,0 

Total 149 100,0 12 100,0 
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Tabela n.º19 – Dermatologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi e 
relativa - %) 

Canídeos Felídeos 
Dermatologia (n=50) 

fi % fi % 

Acne felina (acne do mento) 0 0,0 1 7,7 

Angioedema facial 1 2,7 0 0,0 

Dermatite alérgica por picada de pulga 4 10,8 0 0,0 

Dermatite alérgica crónica origem desconhecida 3 8,1 0 0,0 

Dermatite fúngica 2 5,4 2 15,4 

Dermatite húmida 1 2,7 0 0,0 

Dermatite miliar 1 2,7 5 38,5 

Dermatite psicogénica 0 0,0 4 30, 

Dermatofitose 1 2,7 1 7,7 

Hiperplasia cutânea nodular 1 2,7 0 0,0 

Hiperplasia tecidular verrucosa localizada 1 2,7 0 0,0 

Infecção das glândulas anais 6 16,2 0 0,0 

Papiloma perianal 1 2,7 0 0,0 

Piodermatite 2 5,4 0 0,0 

Piodermite 1 2,7 0 0,0 

Pododermatite 1 2,7 0 0,0 

Quisto dérmico ulcerado 1 2,7 0 0,0 

Quistos sebáceos múltiplos 1 2,7 0 0,0 

Sarna demodécica 3 8,1 0 0,0 

Suspeita de dermatite auto-imune 3 8,1 0 0,0 

Suspeita infecção por Malassezia sp 2 5,4 0 0,0 

Total 37 100,0 13 100,0 

 

 

Tabela n.º20 – Emergência e Cuidados intensivos - diagnósticos realizados por espécie 
(frequência absoluta - fi e relativa - %) 

Canídeos Felídeos 
Emergência e Cuidados intensivos (n=1) 

fi % fi % 

 
Hemorragia pulmonar traumática 

 
1 

 
100,0 

 
0 0,0 

 

 

Tabela n.º21 – Endocrinologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi e 
relativa - %) 

Canídeos Felídeos 
Endocrinologia (n=28) 

fi % fi % 

Adenoma do córtex adrenal 1 4,3 0 0,0 

Cetoacidose diabética 0 0,0 1 20,0 

Diabetes insípida 5 21,7 0 0,0 

Diabetes mellitus 1 4,3 1 20,0 

Hipoadrenocorticismo 1 4,3 0 0,0 
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Tabela n.º21 (continuação) Canídeos Felídeos 
 fi % fi % 
Hiperadrenocorticismo 7 30,4 0 0,0 

Hiperadrenocorticismo iatrogénico 1 4,3 0 0,0 

Hipertiroidismo  0 0,0 2 40,0 

Hipotiroidismo 3 13,0 0 0,0 

Suspeita de Hiperadrenocorticismo 1 4,3 0 0,0 

Suspeita de hipertitoidismo 0 0,0 1 20,0 

Diagnóstico inconclusivo 3 13,0 0 0,0 

Total 23 100,0 5 100,0 

 

 

Tabela n.º22 – Estomatologia e Odontologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência 
absoluta - fi e relativa - %) 

Canídeos Felídeos 
Estomatologia e Odontologia (n=25) 

fi % fi % 
Abcesso do dente carniceiro 1 9,1 0 0,0 

Dente canino desvitalizado 0 0,0 3 21,4 

Doença periodontal 1 9,1 1 7,1 

Estomatite crónica hiperplásica 0 0,0 1 7,1 

Fistula facial por abcesso dentário 1 9,1 0 0,0 

Fístula oro-nasal 0 0,0 1 7,1 

Gengivite 0 0,0 2 14,3 

Gengivite hiperplásica 0 0,0 1 7,1 

Gengivite inflamatória 1 9,1 0 0,0 

Granuloma eosinofílico 0 0,0 4 28,6 

Piorreia associada a doença periodontal 1 9,1 0 0,0 

Placa bacteriana dentária 4 36,4 0 0,0 

Rânula  1 9,1 0 0,0 

Suspeita de candidíase oral 1 9,1 0 0,0 

Úlcera oral traumática 0 0,0 1 7,1 

Total 11 100,0 14 100,0 

 

 

Tabela n.º23 – Gastroenterologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi 
e relativa - %) 

Canídeos Felídeos 
Gastroenterologia (n=36) 

fi % fi % 

Colite 3 16,7 0 0,0 

Dilatação da ampola rectal 1 5,6 0 0,0 

Enterite crónica 1 5,6 0 0,0 

Enterite eosinofílica 0 0,0 1 5,9 

Enterite inflamatória crónica 0 0,0 2 11,8 

Fecaloma 0 0,0 3 17,6 
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Tabela n.º23 (continuação) Canídeos Felídeos 
 fi % fi % 
Gastrite aguda 2 11,1 2 11,8 

Gastrite crónica 1 5,6 1 5,9 

Gastroenterite aguda 2 11,1 3 17,6 

Gastroenterite crónica 2 11,1 0 0,0 

IBD 2 11,1 0 0,0 

Íleo paralítico 0 0,0 1 5,9 

Inflamação intestinal crónica 0 0,0 1 5,9 

Megacólon 0 0,0 1 5,9 

Obstrução intestinal parcial por corpo estranho 2 11,1 2 11,8 

Suspeita de má digestão/má absorção intestinal 1 5,6 0 0,0 

Torção de estômago parcial (recidivante) 1 5,6 0 0,0 

Total 18 100,0 18 100,0 

 

 

Tabela n.º24 – Geriatria - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi e relativa 

-%) 

Canídeos Felídeos 
Geriatria (n=7) 

fi % fi % 

Artroses múltiplas 2 28,6 0 0,0 

Falência multi-sistémica 3 42,9 0 0,0 

Avaliação semestral do estado clínico 2 28,6 0 0,0 

Total 7 100,0 0 0,0 

 

 

Tabela n.º25 – Ginecologia e Obstetrícia - diagnósticos realizados por espécie (frequência 
absoluta - fi e relativa - %) 

Canídeos Felídeos 
Ginecologia e Obstetrícia (n=71) 

fi % fi % 

Aborto espontâneo 0 0,0 1 3,7 

Cio aberrante 4 9,1 1 3,7 

Endometrite 3 6,8 0 0,0 

Hidrómetra 1 2,3 0 0,0 

Hiperplasia mamária felina 0 0,0 4 14,8 

Hiperplasia ovárica quística 1 2,3 4 14,8 

Metrite 5 11,4 2 7,4 

Mucómetra 1 2,3 0 0,0 

Piómetra aberta 8 18,2 5 18,5 

Piómetra fechada 6 13,7 3 11,1 

Pseudociese 4 9,1 0 0,0 

Retenção placentária pós-aborto 0 0,0 1 3,7 

Vaginite 3 6,8 0 0,0 

Diagnóstico de gestação 7 15,9 3 11,1 
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Tabela n.º 25 (continuação) Canídeos Felídeos 
 fi % fi % 
Diagnóstico de piómetra negativo 1 2,3 3 11,1 

Total 44 100,0 27 100,0 

 

 

Tabela n.º26 – Hematologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi e 
relativa - %) 

Canídeos Felídeos 
Hematologia (n=2) 

fi % fi % 

Tromboembolismo da artéria ilíaca 1 100,0 1 100,0 

 

 

Tabela n.º27 – Nefrologia e Urologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta 
- fi e relativa -%) 

Canídeos Felídeos 
Nefrologia e Urologia (n=57) 

fi % fi % 

PATOLOGIA RENAL     

IRA 2 8,0 0 0,0 

IRC 4 16,0 7 22,6 

Hidronefrose unilateral 0 0,0 1 3,2 

Hidronefrose bilateral 1 4,0 0 0,0 

Cálculos renais 1 4,0 1 3,2 

Rim poliquístico bilateral 2 8,0 2 6,5 

Suspeita de glomerulonefrite crónica 0 0,0 1 3,2 

Suspeita de pielonefrite 1 4,0 0 0,0 

Quisto renal 2 8,0 0 0,0 

PATOLOGIA URINÁRIA     

Cistite 4 16,0 3 6,7 

Cistite idiopática 0 0,0 1 3,2 

Cristalúria / sedimento vesical não organizado 3 12,0 4 12,9 

Infecção do tracto urinário 2 8,0 1 3,2 

Obstrução uretral 0 0,0 5 16,1 

Ruptura da uretra 0 0,0 1 3,2 

Urolitíase 3 12,0 4 12,9 

Total 26 100,0 31 100,0 

 

 

Tabela n.º28 – Neurologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi e 
relativa - %) 

Canídeos Felídeos 
Neurologia (n=30) 

fi % fi % 

Dor lombar  3 11,1 1 33,3 

Hiper-reflexia 1 3,7 0 0,0 
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Tabela n.º28 (continuação) Canídeos Felídeos 
 fi % fi % 
Paraplesia 2 7,4 0 0,0 

Polineuropatia 7 25,9 1 33,3 

Compressão medular 2 7,4 0 0,0 

Discoespondilite infecciosa 1 3,7 0 0,0 

Embolia medular lombar 1 3,7 0 0,0 

Epilepsia 3 11,1 0 0,0 

Síndrome de disfunção cognitiva 1 3,7 0 0,0 

Suspeita de acidente vascular cerebral 5 18,5 0 0,0 

Suspeita de cauda equina 0 0,0 1 33,3 

Suspeita de compressão medular 1 3,7 0 0,0 

Total 27 100,0 3 100,0 

 

 

Tabela n.º29 – Oftalmologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi e 
relativa -%) 

Canídeos Felídeos 
Oftalmologia (n=22) 

fi % fi % 

Abcesso retrobulbar 1 5,6 0 0,0 

Buftalmia 1 5,6 0 0,0 

Conjuntivite bilateral 1 5,6 2 50,0 

Descolamento bilateral da retina  1 5,6 0 0,0 

Descolamento bilateral da retina e coróide  1 5,6 0 0,0 

Entropion 1 5,6 0 0,0 

Esclerose do cristalino 1 5,6 0 0,0 

Estafiloma/queratocornus 1 5,6 0 0,0 

Fotofobia 1 5,6 0 0,0 

Glaucoma unilateral 1 5,6 0 0,0 

Obstrução dos canais lacrimais 1 5,6 0 0,0 

Persistência da membrana pupilar 1 5,6 0 0,0 

Prolapso do globo ocular 1 5,6 0 0,0 

Suspeita de atrofia progressiva da retina 2 11,1 0 0,0 

Úlcera da córnea 3 16,5 2 50,0 

Total 18 100,0 4 100,0 

 

 

Tabela n.º30 – Otorrinologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi e 
relativa -%) 

Canídeos Felídeos 
Otorrinologia (n=6) 

fi % fi % 

Otite crónica unilateral 0 0,0 1 100,0 
Otite crónica bilateral 3 60,0 0 0,0 
Otohematoma 1 20,0 0 0,0 
Traumatismo do pavilhão auricular 1 20,0 0 0,0 

Total 5 100,0 1 100,0 
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Tabela n.º31 – Oncologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi e 
relativa -%) 

Canídeos Felídeos 
Oncologia (n=131) 

fi % fi % 

Adenocarcinoma mamário 8 9,6 11 22,4 

Adenocarcinoma papilífero renal 2 2,4 0 0,0 

Adenocarcinoma glândulas hepatóide 3 3,6 0 0,0 

Adenoepitelioma glândulas hepatóides 1 1,2 0 0,0 

Adenoma das glândulas hepatóides 3 3,6 0 0,0 

Adenona quístico glândulas apócrinas 1 1,2 0 0,0 

Adenoma quístico glândulas ceruminosas 0 0,0 1 2,0 

Adenoma da tiróide 0 0,0 1 2,0 

Carcinoma escamoso da amígdala 1 1,2 0 0,0 

Carcinoma espinocelular da amígdala 1 1,2 0 0,0 

Carcinoma espinocelular nasal 0 0,0 2 4,1 

Carcinoma glândulas apócrinas 1 1,2 0 0,0 

Carcinoma da tiróide 1 1,2 0 0,0 

Carcinoma da parede da bexiga 2 2,4 0 0,0 

Condrossarcoma 1 1,2 0 0,0 

Epulide fibromatosa 1 1,2 0 0,0 

Fibrohistiocitoma maligno 0 0,0 1 2,0 

Fibrolipoma 0 0,0 1 2,0 

Fibrossarcoma 0 0,0 2 4,1 

Hemangiopericitoma 4 4,8 0 0,0 

Hemangiossarcoma 1 1,2 0 0,0 

Histiocitoma maligno interdigital 1 1,2 0 0,0 

Histiocitoma maligno labial 1 1,2 0 0,0 

Linfoma intestinal 2 2,4 1 2,0 

Linfoma cutâneo  1 1,2 0 0,0 

Lipoma + hiperplasia glândulas sebáceas 1 1,2 0 0,0 

Lipossarcoma 2 2,4 0 0,0 

Massa mediastínica e derrame pleural quiloso 1 1,2 0 0,0 

Mastocitoma 3 3,6 0 0,0 

Melanoma maligno 3 3,6 0 0,0 

Melanoma palpebral 1 1,2 0 0,0 

Neoplasia hepática envolvendo a adrenal 

ipsilateral* 
1 1,2 0 0,0 

Neoplasia infiltrativa da parede abdominal* 1 1,2 0 0,0 

Osteossarcoma 1 1,2 1 2,0 

Rabdomiossarcoma 1 1,2 0 0,0 

Sarcoma das células sinoviais 1 1,2 0 0,0 

Sarcoma de Sticker cutâneo 1 1,2 0 0,0 

Suspeita de linfoma multicêntrico* 1 1,2 0 0,0 

Suspeita de linfoma intestinal* 1 1,2 6 12,2 

Suspeita de linfoma renal bilateral* 0 0,0 1 2,0 

Suspeita de metástases de tumor hepático na pele* 1 1,2 0 0,0 
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Tabela n.º31 (continuação) Canídeos Felídeos 
 fi % fi % 
Suspeita de fibrossarcoma* 0 0,0 1 2,0 

Suspeita de fibromioma uterino* 1 1,2 0 0,0 

Suspeita de neoplasia abdominal* 2 2,4 3 6,1 

Suspeita de neoplasia do canal auditivo* 1 1,2 0 0,0 

Suspeita de neoplasia da parede gástrica* 2 2,4 0 0,0 

Suspeita de neoplasia esplénica* 2 2,4 2 4,1 

Suspeita de neoplasia hepática* 1 1,2 2 4,1 

Suspeita de neoplasia intestinal obstrutiva* 0 0,0 3 6,1 

Suspeita de neoplasia mucosa oral* 1 1,2 1 2,0 

Suspeita de neoplasia ocular* 0 0,0 1 2,0 

Suspeita de neoplasia para-prostática* 2 2,4 0 0,0 

Suspeita de neoplasia perineal* 2 2,4 0 0,0 

Suspeita de neoplasia rectal* 1 1,2 0 0,0 

Suspeita de neoplasia renal* 2 2,4 0 0,0 

Suspeita de neoplasia femoral* 1 1,2 0 0,0 

Suspeita de neoplasia testicular inguinal* 1 1,2 0 0,0 

Tricoepitelioma quístico  0 0,0 1 2,0 

Total 82 100,0 49 100,0 

Legenda – os * sinalizam diagnósticos clínicos e não definitivos (ausência de análise histopatológica). 

 

Tabela n.º 32 - Patologia Hepatobiliar e Pancreática exócrina - diagnósticos realizados por 
espécie (frequência absoluta - fi e relativa -%) 

Canídeos Felídeos Patologia Hepatobiliar e Pancreática 
exócrina (n=33) fi % fi % 

PATOLOGIA HEPATOBILIAR     

Abcesso hepático 1 4,8 0 0,0 

Cirrose hepática 6 28,6 2 16,7 

Colecistite 2 9,5 0 0,0 

Colestase intra-hepática 1 4,8 0 0,0 

Fibrose hepática localizada 1 4,8 0 0,0 

Hepatite crónica 1 4,8 1 8,3 

Insuficiência hepática 1 4,8 0 0,0 

Lipidose hepática 0 0,0 5 41,6 

Microhepatia 1 4,8 0 0,0 

Suspeita de shunt-porto-sistémico 2 9,5 0 0,0 

Suspeita de encefalopatia hepática 2 9,5 0 0,0 

PATOLOGIA PANCREÁTICA EXÓCRINA     

Pancreatite aguda 1 4,8 0 0,0 

Suspeita de pancreatite 1 4,8 2 16,7 

Suspeita de insuficiência pancreática exócrina 1 4,8 0 0,0 

Diagnóstico inconclusivo/ausência de afecção 0 0,0 2 16,7 

Total 21 100,0 12 100,0 
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Tabela n.º33 – Patologia das Doenças Infecciosas e Parasitárias - diagnósticos realizados por 
espécie (frequência absoluta - fi e relativa -%) 

Canídeos Felídeos Patologia das Doenças Infecciosas e 
Parasitárias (n=19) fi % fi % 

PATOLOGIA INFECCIOSA     

Leishmaniose 5 41,6 -  

Peritonite infecciosa felina -  3 42,9 

Síndrome de coriza -  4 57,1 

Traqueobronquite infecciosa canina 3 25,0 -  

PATOLOGIA PARASITÁRIA     

Suspeita de Dirofilariose 1 8,3 -  

Suspeita de hemoparasitismo 2 16,7 0 0,0 

Total 12 100,0 7 100,0 

 

 

Tabela n.º34 – Patologia Músculo-esquelética - diagnósticos realizados por espécie (frequência 
absoluta - fi e relativa -%) 

Canídeos Felídeos 
Patologia Músculo-esquelética (n=80) 

fi % fi % 

PATOLOGIA MUSCULAR     

Abcesso por mordedura 0 0,0 1 10,0 

Atrésia anal parcial 1 1,4 0 0,0 

Constrição fibrosa do esfíncter anal 1 1,4 0 0,0 

Hematoma e abcesso membro posterior 

unilateral 
0 0,0 1 10,0 

Hérnia abdominal 2 2,9 2 20,0 

Hérnia diafragmática 1 1,4 1 10,0 

Hérnia escrotal 2 2,9 0 0,0 

Hérnia inguinal 1 1,4 0 0,0 

Hérnia perineal unilateral 8 11,4 0 0,0 

Hérnia perineal bilateral 2 2,9 0 0,0 

Hérnia umbilical 1 1,4 0 0,0 

Miosite por esforço 2 2,9 0 0,0 

Tumefacção rígida do membro posterior 

unilateral 
1 1,4 0 0,0 

PATOLOGIA ESQUELÉTICA E ARTICULAR     

Artrite crónica fibrosa com presença de 

osteófitos 
1 1,4 0 0,0 

Artrose coxo-femoral 3 4,3 0 0,0 

Claudicação crónica persistente 4 5,7 1 10,0 

Claudicação intermitente 2 2,9 0 0,0 

Displasia anca bilateral + luxação patelar 

unilateral 
1 1,4 0 0,0 

Displasia anca bilateral 2 2,9 0 0,0 

Doença de Calvé Legg Perths 1 1,4 1 10,0 
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Tabela n.º34 (continuação) Canídeos Felídeos 
 fi % fi % 
Dor articular crónica 2 2,9 0 0,0 

Dor cervical 1 1,4 0 0,0 

Dor lombar não localizada 1 1,4 0 0,0 

Fractura umeral  2 2,9 0 0,0 

Fractura femoral diafisária 2 2,9 1 10,0 

Fractura femoral supracondiliana 0 0,0 1 10,0 

Fractura isquial 1 1,4 0 0,0 

Fractura bacia múltipla 1 1,4 1 10,0 

Fractura mandibular múltipla 1 1,4 0 0,0 

Fractura olecrâneo 2 2,9 0 0,0 

Fractura tibial 2 2,9 0 0,0 

Instabilidade patelar 1 1,4 0 0,0 

Lesão côndilo medial femoral 1 1,4 0 0,0 

Luxação coxo-femoral 2 2,9 0 0,0 

Luxação patelar unilateral 1 1,4 0 0,0 

Luxação patelar bilateral 1 1,4 0 0,0 

Luxação sacro-isquiática 0 0,0 1 10,0 

Luxação úmero-radial 1 1,4 0 0,0 

Malformação congénita do tórax 1 1,4 0 0,0 

Panosteíte 2 2,9 0 0,0 

Ruptura do ligamento cruzado cranial 8 11,4 0 0,0 

Suspeita de lesão ligamentar do carpo 1 1,4 0 0,0 

Total 70 100,0 10 100,0 

 

 

Tabela n.º35 – Patologia Respiratória - diagnósticos realizados por espécie (frequência 
absoluta - fi e relativa - %) 

Canídeos Felídeos 
Patologia Respiratória (n=47) 

fi % fi % 

Asma felina -  5 38,5 

Bronquite crónica 0 0,0 1 7,7 

Broncoespasmo 2 5,9 1 7,7 

Colapso parcial da traqueia 3 8,8 0 0,0 

Doença respiratória crónica 18 52,9 4 30,8 

Edema da laringe 0 0,0 1 7,7 

Edema do pulmão não cardiogénico 1 2,9 0 0,0 

Hipertensão pulmonar 2 5,9 0 0,0 

Insuficiência respiratória crónica 5 14,7 0 0,0 

Laringotraqueite 2 5,9 0 0,0 

Quilotórax 0 0,0 1 7,7 

Suspeita de sinusite 1 2,9 0 0,0 

Total 34 100,0 13 100,0 
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Tabela n.º36 – Pediatria - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi e relativa 
-%) 

Canídeos Felídeos 
Pediatria (n=9) 

fi % fi % 

Inanição 0 0,0 1 25,0 

Malformação congénita unilateral do membro 

anterior 
1 20,0 0 0,0 

Consulta pediátrica e de primeira avaliação clínica 4 80,0 3 75,0 

Total 5 100,0 4 100,0 

 

 

Tabela n.º37 – Toxicologia - diagnósticos realizados por espécie (frequência absoluta - fi e 
relativa -%) 

Canídeos Felídeos 
Toxicologia (n=3) 

fi % fi % 

Intoxicação por AINEs 1 100,0 0 0,0 

Intoxicação por imidaclopride 0 0,0 1 50,0 

Suspeita de envenenamento por óxido ferroso 0 0,0 1 50,0 

Total 1 100,0 2 100,0 
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ANEXO II – INTERVENÇÕES DE CLÍNICA CIRÚRGICA 
 

 

Tabela n.º38 – Cirurgia de tecidos moles – intervenções realizadas por espécie (frequência 
absoluta - fi e relativa -%) 

Canídeos Felídeos 
Cirurgia de tecidos moles (n=110) 

fi % fi % 

Biopsia articular 1 1,6 0 0,0 

Biopsia de massa cervical 1 1,6 0 0,0 

Colocação de prótese no palato duro 0 0,0 1 2,0 

Drenagem de líquido pleural 0 0,0 1 2,0 

Destartarização dentária  2 3,3 1 2,0 

Esplenectomia total 1 1,6 0 0,0 

Encerramento do ducto torácico + pericardiectomia 

subtotal + omentalização torácica 

transdiafragmática 

0 0,0 1 2,0 

Excisão de massa gengival, neoplasia labial 2 3,3 0 0,0 

Exérese de nódulo tumoral interdigital 1 1,6 0 0,0 

Exérese glândulas sublingual e submaxilar 1 1,6 0 0,0 

Exérese de linfonodo e neoplasia retrofaríngeos 1 1,6 0 0,0 

Exérese de neoplasia abdominal 1 1,6 1 2,0 

Exérese de neoplasia oral 2 3,3 1 2,0 

Exérese de tumor vaginal 1 1,6 0 0,0 

Exérese bilateral da tiróide 1 1,6 0 0,0 

Exérese de massa ocular 1 1,6 0 0,0 

Extracção dente carniceiro 2 3,3 0 0,0 

Extracção dente canino desvitalizado 0 0,0 2 4,1 

Extracção cirúrgica de fecalomas intestinais 0 0,0 1 2,0 

Extracção de corpo estranho da córnea + tarsorrafia 1 1,6 0 0,0 

Extracção de corpo estranho da pálpebra 1 1,6 1 2,0 

Exérese papiloma perineal 1 1,6 0 0,0 

Herniorrafia abdominal 0 0,0 1 2,0 

Herniorrafia perineal unilateral + orquiectomia 3 4,9 0 0,0 

Hernirrafia perineal unilateral + eliminação de 

divertículo rectal 
1 1,6 0 0,0 

Herniorrafia perineal unilateral 1 1,6 0 0,0 

Herniorrafia perineal bilateral 1 1,6 0 0,0 

Herniorrafia inguinal 1 1,6 1 2,0 

Laparotomia exploratória 1 1,6 0 0,0 

Mastectomia total unilateral 4 6,5 12 24,9 

Mastectomia parcial  2 3,3 1 2,0 

Nefrectomia  2 3,3 0 0,0 

Nodulectomia abdominal 1 1,6 2 4,1 

Nodulectomia cervical 2 3,3 2 4,1 

Nodulectomia múltipla 2 3,3 1 2,0 
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Tabela n.º38 (continuação) Canídeos Felídeos 
 fi % fi % 
Nodulectomia perineal + orquiectomia 1 1,6 0 0,0 

Nodulectomia vaginal 1 1,6 0 0,0 

Omentalização massa neoplásica abdominal 1 1,6 0 0,0 

Orquiectomia por motivos comportamentais 0 0,0 2 4,1 

Orquiectomia contraceptiva 0 0,0 3 6,1 

Orquiectomia por razões anti-hormonais 2 3,3 0 0,0 

OVH contraceptiva 9 14,7 10 20,4 

OVH por alterações hormonais 0 0,0 1 2,0 

OVH por piómetra 3 4,9 2 4,1 

OVH por pseudogestações sucessivas 1 1,6 0 0,0 

Ressecção do conduto auditivo externo 1 1,6 1 2,0 

Ressecção total do conduto auditivo 1 1,6 1 2,0 

Resolução da atrésia anal 1 1,6 0 0,0 

Total 61 100,0 49 100,0 

 

 

Tabela n.º39 – Cirurgia ortopédica - intervenções realizadas por espécie (frequência absoluta - 
fi e relativa -%) 

Canídeos Felídeos 
Cirurgia ortopédica (n=25) 

fi % fi % 
Amputação de dígitos 1 4,3 0 0,0 

Amputação de membro 2 8,7 0 0,0 

Artrotomia do joelho 1 4,3 0 0,0 

Correcção da ruptura do ligamento cruzado cranial 

pela técnica over the top 
5 21,7  

 

Osteossíntese do fémur 2 8,7 2 100,0 

Osteossíntese da mandíbula 1 4,3 0 0,0 

Osteosíntese do olecrânio 1 4,3 0 0,0 

Osteossíntese do rádio 1 4,3 0 0,0 

Osteossíntese da tíbia 2 8,7 0 0,0 

Osteossíntese do úmero 2 8,7 0 0,0 

Redução luxação úmero-radial 1 4,3 0 0,0 

Redução luxação coxo-femoral 2 8,7 0 0,0 

Ressecção da cabeça do fémur 2 8,7 0 0,0 

Total 23 100,0 2 100,0 

 



 95 

ANEXO III – CLASSIFICAÇÃO NYHA e ISACHC DO PACIENTE CARDÍACO  
 
 
 

Tabela n.º40 – Classificação da IC segundo os critérios modificados da New York Heart 
Association (adaptado de Cobb, 1998; Ware, 2003b; de Morais & Schartz, 2005) 

 
Classificação da IC (NYHA modificada) 

Classes Sinais Clínicos 

I 
Presença de doença cardíaca 
Sem sinais de IC ou de intolerância ao exercício 
Cardiomegália ausente a mínima 

II 
Sinais de doença cardíaca evidentes 
Intolerância ao exercício 
Cardiomegália evidente à radiografia 

III 

Sinais de IC durante actividade física normal ou apenas nocturnos (ex. tosse e 
ortopneia) 
Cardiomegália significativa à radiografia 
Edema pulmonar ou derrame pleural/ascítico 

IV IC severa com sinais clínicos à menor actividade física e mesmo em repouso 
Sinais radiográficos marcantes de ICC e cardiomegália 

 

 

Tabela n.º41 – Classificação da IC segundo os critérios do International Small Animal Cardiac 
Health Council (adaptado de McEwan, 1998; de Morais & Schartz, 2005) 

 
Classificação da IC de acordo com a ISACHC (1995) 

Classes  Subclasses 

I 

Assintomático 

Sinais ao exame físico (sopro 
cardíaco) 
 

Ausência de sinais clínicos 

I a – cardiomegália ausente ou 
mínima  

 
I b – cardiomegália presente 

II IC ligeira a moderada Sinais de IC: intolerância ao 
exercício, tosse, dispneia, ascite 

III 

IC severa 
 

Dispneia severa, ascite 
exuberante, hipoperfusão em 
descanso 

III a – tratamento do paciente 
em casa é possível 

 
III b – hospitalização é exigida: 
edema pulmonar ou derrame 
pericárdico ameaçam vida do 
paciente   

 
 
 

 


