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RESUMO 

A disponibilidade de meios de diagnóstico complementares na prática da clínica 

médica vem sendo cada vez mais difundida na medicina veterinária, pois se torna 

cada vez mais importante o diagnóstico de cardiopatias, e com isso facilita a escolha 

de uma terapia adequada para o paciente. As enfermidades cardíacas adquiridas, 

são as alterações cardiovasculares mais prevalentes em relação as cardiopatias 

congênitas, que em geral ocorrem em menor número nos cães. Dentre os vários 

métodos de diagnóstico das cardiopatias, o exame que mais tem sido utilizado na 

clínica médica de pequenos animais, por ser um método dinâmico e não invasivo de 

avaliação, tem sido a ecocardiografia. Assim, por meio de estudo retrospectivo, o 

objetivo desse trabalho é expor a frequência das principais cardiopatias 

diagnosticadas com o auxílio do ecocardiograma em cães atendidos na região de 

Bauru. 

Palavras-chave: Ecocardiograma, cardiopatias, hipertensão pulmonar, mitral, 

tricúspide. 
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ABSTRACT 

The availability of additional diagnostic means in clinical medicine practice is 

becoming more widespread in veterinary medicine. It becomes increasingly important 

to the diagnosis of heart disease, and thereby facilitates the choice of appropriate 

therapy for the patient. The acquired heart disease is one of the most prevalent 

cardiovascular changes from congenital heart diseases, which usually occur in 

smaller numbers in dogs. Among the various methods of diagnosing diseases, the 

test that has been used more commonly in the medical clinic of small animals, for 

being a dynamic, non-invasive method of evaluation, echocardiography is. So 

through retrospective study, the aim of this work is to describe the frequency of major 

diseases diagnosed with the aid of echocardiography in dogs treated at the region of 

Bauru. 

Keywords: echocardiography, heart disease, pulmonary hypertension, mitral, 

tricuspid. 
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PARTE I 

 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

1. Estágio Curricular realizado no Hospital Veterinário Roque Quagliato das 

Faculdades Integradas Ourinhos 

 

1.1. Descrição do local de estágio 

O estágio curricular foi efetuado durante o mês de agosto de 2015 no Hospital 

Veterinário Roque Quagliato das Faculdades Integradas de Ourinhos (Figura 1), 

totalizando 160 horas de estágio, o Hospital veterinário está localizado às margens 

da rodovia BR-153, Km 338 + 420 metros, Bairro Água do Cateto, no município de 

Ourinhos, São Paulo. 

 

Figura 1 – Entrada do Hospital Veterinário Roque Quagliato das Faculdades Integrada de 

Ourinhos. Fonte: Disponível em < www.fio-educacional>. Acesso em 15/10/2015. 

O Hospital Veterinário Roque Quagliato das Faculdades de Ourinhos atende 

de segunda a sexta-feira das 07h:20 às 11h:00 e das 13h:00 às 17h:00.  

A equipe é composta por professores especialistas em diversas áreas, 

farmacêuticas, enfermeiros, secretária e funcionários. O hospital disponibiliza de 

atendimento clínico e cirúrgico para pequenos e exames complementares tais como 

ultrassonografia, radiologia, eletrocardiograma, exames laboratoriais (dermatológico, 

http://www.fio-educacional/
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parasitológico, microbiológico e hematológico) biologia molecular, citologia, 

histopatológico e necropsia. 

 

1.2. Atividades desenvolvidas durante o estágio 

O estágio foi desenvolvido no setor de clínica médica de pequenos animais, 

supervisionado pelo Professor Me. Felipe Gazza Romão, CRMV-SP Nº 23959. Meu 

estágio consistia em realizar atendimento inicial aos pacientes do Hospital 

Veterinário, com o preenchimento da ficha de anamnese (queixa principal e exame 

físico do animal), e encaminhamento posterior para o médico veterinário contratado 

Vinicius Gomes Aquiles Zamboni e para um professor responsável da área. 

Posteriormente, eram solicitados os exames necessários para o diagnóstico e após 

realizado o diagnóstico ou uma suspeita clínica, era escolhido o melhor protocolo de 

tratamento para o animal. Também pude acompanhar a área de diagnóstico por 

imagem e a parte laboratorial de dermatologia de pequenos animais. Pude aprender 

e aprimorar meus conhecimentos em clínica médica de pequenos animais, exames 

citológicos e parasitário de dermatologia, interpretação de exames laboratoriais 

(hemograma, bioquímico e urinálise), ultrassonográficos e radiográficos, pois o corpo 

docente é formado por uma equipe competente. 

 

2. Estágio Curricular realizado no Hospital Veterinario Dr° Halim Atique do 

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP) 

2.1. Descrição do local de estágio 

Foram realizadas 320 horas de estágio curricular durante o período do dia 1 

de setembro de 2015 a 31 de novembro de 2015 no setor de Clínica de pequenos 

animais do Hospital Veterinário Dr° Halim Atique das Centro Universitário de Rio 

Preto. O hospital está localizado às margens da rodovia BR-153, Km 63, Bairro Boa 

Vista, no município de São José do Rio Preto, São Paulo.  

O Hospital Veterinário disponibiliza de atendimento 24 horas, de segunda a 

sexta-feira das 08h:00min às 18h:00min e das 18h:00min às 08h:00min e finais de 

semana com atendimento por veterinários de plantão composto por professores e 

residentes. 
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O Hospital Veterinário possui docentes especialistas nas áreas de 

anestesiologia, cardiologia, cirurgia, ultrassonografia, radiologia, laboratório clínico, 

reprodução, patologia e exame de ecodopplercardiografia realizado por um 

profissional autônomo. A equipe também é composta por 17 residentes veterinários 

distribuídos nos setores de clínica medica de pequenos animais, reprodução, 

diagnóstico por imagem, laboratório clinico, internação, anestesiologia e clínica 

cirúrgica de pequenos animais. Também dispõem de técnicos na área de radiologia 

e de laboratório clinico, enfermeiros e funcionários na área de limpeza. 

 

2.2. Atividades desenvolvidas durante o estágio 

O estágio desenvolvido no Hospital Veterinário Dr° Halim Atique foi 

supervisionado pelos professores André Luiz Baptista Galvão, Rosana da Cruz Lino 

Salvador e Carla Daniela de Nardo. As atividades incluíram aprimoramento na 

clínica médica de pequenos animais, interpretação de exames hematológicos, 

acompanhamento da realização de exames radiográficos e ultrassonografia. Pôde-

se também acompanhar uma rotina bastante variada nas diferentes áreas da clínica 

médica, com diferentes protocolos terapêuticos e condutas pela gama de 

profissionais que trabalham no hospital. 

Durante o período de estágio, pôde-se observar que apesar de apresentar 

uma variada rotina, pode-se notar que a região é uma área endêmica para 

hemoparasitas Babesia canis e Ehrlichia canis, pois apresentam uma porcentagem 

alta dos atendimentos. O método de diagnostico é feito por alterações no exame de 

hemograma, bioquímico e teste rápido de E. canis. 

 

3. Conclusão 

O estágio curricular proporcionou criar vários novos contatos com 

profissionais competentes, conhecer diferentes condutas e a forma de trabalhar de 

variados profissionais e fez com que eu desenvolvesse uma boa relação 

interpessoal com vários tipos de proprietário em variadas situações, bem como 

conhecer as exigências do mercado de trabalho. Também fez com que eu pudesse 

desenvolver e aprimorar os conhecimentos adquiridos na teoria durante o período de 

graduação. 
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PARTE II 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Atualmente pelo aumento da disponibilidade de meios de diagnóstico 

complementares na prática da clínica médica, torna-se cada vez mais importante o 

diagnóstico de cardiopatias na medicina veterinária. Entre as alterações 

cardiovasculares, as enfermidades cardíacas adquiridas são as mais prevalentes em 

relação as cardiopatias congênitas, que em geral ocorrem em menor número nos 

cães (CASTRO et al., 2009). 

Nas alterações cardíacas adquiridas, a insuficiência da valva mitral é a mais 

comumente diagnosticada nos cães, correspondendo a uma prevalência de 75% a 

80% dos casos, em relação ao restante das doenças, as quais podem ser 

diagnosticadas e categorizadas através de uma correta anamnese, exame clínico 

minucioso, ou com o auxílio de alguns exames complementares, como: 

eletrocardiograma, radiografia torácica, pressão arterial por métodos invasivos e não 

invasivos, Holter, análise sanguínea (alterações dos valores de marcadores 

cardíacos de creatino-quinase (CK-MB) e troponinas cardíacas) e, principalmente, 

ecocardiografia. Com isso, podemos classificá-las de acordo com as estruturas 

anatômicas envolvidas, sinais clínicos e tempo de evolução de cada alteração 

cardíaca, sendo elas: doenças pericárdicas, neoplasias cardíacas, doenças 

valvares, miocardiopatias e vasculopatias (LARSSON, 2000).   

Dentre os vários métodos de diagnóstico das cardiopatias, o exame que mais 

tem sido mais utilizado na clínica médica de pequenos animais, por ser um método 

dinâmico e não invasivo de avaliação, é a ecocardiografia, pois proporciona uma 

visualização direta das câmaras cardíacas, permite uma avaliação da relação 

espacial entre as estruturas, características dos fluxos sanguíneos e movimentos 

cardíacos, permitindo o diagnóstico de várias alterações cardíacas (GOLDFEDER, 

2015). 

É de fundamental importância para o clinico de pequenos animais o 

conhecimento da prevalência das afecções cardíacas em cães, pois facilita o 

estabelecimento de um plano terapêutico correto e auxílio nos diagnósticos 

diferenciais (PINTO, 2012). 
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Assim, por meio de estudo retrospectivo, o objetivo deste trabalho foi expor a 

frequência das principais cardiopatias diagnosticadas com o auxílio do 

ecocardiograma em cães atendidos na região de Bauru, estado de São Paulo. 

 
2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Anatomia do Sistema Cardiovascular 

A estrutura do sistema cardiovascular é bastante adequada para sua função, 

em relação à distribuição de nutrientes e oxigênio aos tecidos periféricos e remoção 

de catabólitos celulares (MUIR, 2014).  

O coração está localizado na cavidade torácica, no mediastino médio e situa 

do terceiro ao sexto espaço intercostal. Apresenta uma forma cónica, com a base 

voltada dorsalmente e o ápice apontado para o esterno, em direção caudoventral 

(SISSON, 2010). 

O coração é composto por quatro câmaras, o átrio e ventrículo direito e o átrio 

e ventrículo esquerdo. A metade direita e a metade esquerda são separadas por 

uma parede constituída pelos septos interatrial e interventricular. No lado 

atrioventricular direito encontra-se a valva tricúspide (KONIG et al., 2004).  

 A valva mitral localiza-se no óstio atrioventricular esquerdo e dispõe de duas 

cúspides, a valva pulmonar localiza-se entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar 

e a valva aórtica está situada entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta (SISSON, 

2010). 

O sistema cardiovascular trata-se de um circuito fechado constituído pela 

circulação sistémica e pela circulação pulmonar. A função do sistema cardiovascular 

envolve a manutenção de um fluxo sanguíneo constante para os tecidos e da 

pressão hidrostática normal nas artérias, capilares e veias. Deste modo, assegura o 

transporte de hormônio, oxigênio e nutrientes para as células, bem como a remoção 

de metabólicos dos tecidos (CUNNINGHAM, 2004). 

 

 

2.2 . Fisiologia do Sistema Cardiovascular 

2.2.1. Atividade Elétrica do Coração 
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O sistema de condução do coração é composto por células musculares 

cardíacas modificadas, sendo que a musculatura cardíaca origina a sístole, por 

contração das células miocárdicas, pela geração de estímulos elétricos espontâneos 

e rítmicos, o que é chamado de automaticidade cardíaca. (CUNNINGHAM, 2004). 

O início do impulso cardíaco se dá no nodo sinoatrial (SA), ou marcapasso 

cardíaco. Esta estrutura está situada na parede do átrio direito, ventral à entrada da 

veia cava cranial. O impulso então é direcionado aos átrios até chegar ao nodo 

atrioventricular (AV), que possui como função retardar o impulso elétrico, gerando 

tempo para que os átrios se contraiam e se finalize o enchimento ventricular. Esse 

nodo situa-se também no átrio direito, próximo da entrada do seio coronário, e 

prossegue com o feixe de His, que transpõe todo o coração. Na margem dorsal da 

parede muscular do septo interventricular, o feixe de His separa-se em dois ramos, 

os quais, seguem de ambos os lados no septo interventricular para os músculos 

papilares. As divisões dos ramos do feixe de His são as fibras de Purkinje, que se 

ramificam na musculatura do miocárdio (CUNNINGHAM, 2004). 

A frequência cardíaca é determinada pela automaticidade do nodo SA, e a 

taxa de despolarização diastólica pode ser alteradas por vários fatores: temperatura 

taxa metabólica e tônus simpático, parassimpático, entre outros. Em um cão normal, 

o nodo SA despolariza aproximadamente 100 vezes por minuto. No entanto este 

valor pode variar entre, aproximadamente, 45 e 259 batimentos por minuto durante o 

exercício físico (SISSON, 2010). 

 

2.2.2 Atividade Mecânica e Ciclo Cardíaco 

O período de contração ventricular é designado por sístole, que se inicia com 

o fechamento das valvas atrioventriculares. A diástole corresponde ao período de 

relaxamento ventricular, tendo início com o fechamento das valvas semilunares e 

terminando com o fechamento das valvas atrioventriculares. Os átrios também 

apresentam períodos de sístole e de diástole. Estes dois períodos sucedem-se 

continuamente formando o ciclo cardíaco (CUNNINGHAM, 2004).  

O coração relaxa e contrai de forma cíclica em resposta à despolarização 

elétrica das células e movimentos de cálcio para dentro das mesmas (SWENSON; 

REECE, 1996). 
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A pré-carga é a força ou carga exercida no miocárdio no final da diástole 

(estiramentos das fibras). Pode-se dizer que se refere à quantidade de volume 

sanguíneo no ventrículo no final da diástole; como a pressão ventricular se altera 

durante todo o enchimento, o valor da pressão ventricular no final da diástole é 

geralmente aceito como uma medida única da pré-carga (CUNNINGHAM, 2004). 

O aumento da pré-carga está relacionado a fatores como: aumento da 

contração atrial, vasoconstrição, hipervolemia ou aumento da contração do 

ventrículo contralateral (SWENSON; REECE, 1996). 

A pós-carga se refere à resistência ou pressão que os ventrículos têm que 

exercer para ejetar seu volume sanguíneo. Ela pode ser determinada por vários 

fatores: volume e massa do sangue ejetado, impedância de vasos, e tamanho e 

espessura das paredes dos ventrículos (CUNNINGHAM, 2004). 

A contratilidade é uma propriedade inerente ao encurtamento das fibras 

musculares cardíacas alternando-se com o alargamento destas, e pode ser alterada 

por influências intra e extracelulares. A contratilidade, a pré-carga e a pós-carga 

influenciam a força e a velocidade em que os sarcômeros contraem, com 

possibilidade de aumento dependendo do estado do miocárdio, do aumento da pré-

carga, estimulação simpática, diminuição do tônus parassimpático ou das 

catecolaminas circulantes (SWENSON; REECE, 1996). 

 

2.3 Alterações Valvares  

Segundo Ware (2010), a idade interfere diretamente na prevalência e 

gravidade da degeneração valvar nos cães. O passar dos anos pode levar a 

alterações das fibras de colágeno, com possibilidade de redução da capacidade da 

valva em resistir às forças mecânicas durante a sístole. Além disso, o traumatismo 

contínuo nas válvulas durante os anos pode alterar as fibras de colágeno e resultar 

em uma lesão degenerativa. 

A degeneração mixomatosa não se restringe somente à valva mitral, podendo 

acometer, mais raramente, as demais valvas cardíacas. Observa-se, 

aproximadamente, 62,0 a 71,4% de acometimento único da valva mitral, 21,8 a 

32,5% de degeneração concomitante de ambas as valvas atrioventriculares (mitral e 
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tricúspide) e somente 10% para a valva tricúspide isolada, sendo bem mais raro o 

acometimento da valva pulmonar ou aórtica (CHAMAS, et al., 2011). 

A degeneração mixomatosa de valva mitral é a cardiopatia mais comum em 

cães e, embora a doença seja mais comumente diagnosticada em animais de 

pequeno porte, também pode ocorrer em cães de maior porte (MUZZI et al., 2009; 

RESENDE et al., 2010). A endocardiose da valva mitral é um processo 

degenerativo, não associado a agentes infecciosos ou inflamatórios, porém a causa 

é desconhecida (ETTINGER, 1992). 

Existem vários estudos sobre as possíveis etiologias da DMVM (Doença 

Mixomatosa Valvar Mitral); porém, na maioria das vezes, é uma condição primária, 

caracterizada por degeneração mixomatosa progressiva das cúspides da valva 

mitral e das cordoalhas tendíneas (FREED, et al., 2002).  

Um estudo realizado demonstra que a degeneração valvular acomete a valva 

mitral isoladamente em 62% dos casos, podendo ocorrer, ainda, a associação desta 

com a valva tricúspide em 33% deles. Relata-se maior frequência nos machos, 

sendo as raças de pequeno porte e miniaturas as mais acometidas (MUZZI et al., 

2000). 

 

2.4 Hipertensão Pulmonar  

A pressão arterial pulmonar é o resultado de interações entre o fluxo 

sanguíneo pulmonar, impedância vascular e pressão pós-capilar. Desta forma, a 

hipertensão pulmonar pode ser primária que normalmente é considerada idiopática 

ou de forma secundária a múltiplas anormalidades pulmonares ou do sistema 

cardiovascular (ETTINGER, 1992). 

A doença mixomatosa da valva mitral (DMVM) tem sido apontada como um 

fator predisponente para o desenvolvimento da hipertensão pulmonar em cães, uma 

vez que a DMVM é uma das doenças cardíacas mais frequentes em cães, pois o 

regurgitamento da valva mitral leva ao aumento da pressão arterial uma possível 

etiologia da hipertensão pulmonar (SILVA et al., 2012; RABELO et al., 2013).  

A hipertensão pulmonar arterial pode ser dividida em cinco classes: idiopática; 

familiar; associada a fatores de risco, como doenças do colágeno, hipertensão 

portal, shunts congênitos sistêmicos pulmonares e hemoglobinopatias; associada a 
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pacientes esplenectomizados; hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido; 

e por envolvimento capilar ou venoso, como nas doenças pulmonares veno-

oclusivas e hemangiomatose capilar pulmonar (CANTERALLA et al., 2010). 

2.5 Efusões pericárdicas 

A doença pericárdica constritiva ocorre ocasionalmente em cães e pouco se 

sabe sobre a etiologia; contudo, pensa-se que pode estar associado a processos 

inflamatórios agudos secundários a um derrame pericárdico idiopático, corpo 

estranho, neoplasia e por algum agente infeccioso. Com essas alterações, o 

enchimento cardíaco fica diminuído, afetando ambos os ventrículos, causando 

acúmulo de líquido pericárdico, impedindo o retorno venoso e o enchimento cardíaco 

(WARE, 2010). 

 

2.6 Neoplasias Cardíacas 

A prevalência das neoplasias primárias cardíacas como mixoma, fibroma, 

lipoma, rabdomiossarcoma, hemangioma, hemangiosarcoma, angiossarcoma e 

linfoma é relativamente baixa, sendo que metástases no coração são de maneira 

geral mais frequentes. Vários tipos de neoplasia podem atingir o coração, dentre 

elas: carcinomas, linfomas, hemangiossarcoma, fibrossarcoma, rabdomiossarcoma, 

melanoma, mastocitoma, feocromocitoma e histiocitose maligna disseminada 

(WARE, 2010). 

 

2.7 Cardiopatias Congênitas 

As alterações congênitas estabelecem a principal causa de morbidade e 

mortalidade por alteração cardíaca nos animais filhotes e jovens. As cardiopatias 

congênitas em cães são decorrentes de distúrbios hereditários, podendo ser 

atribuídas aos efeitos de genes únicos os múltiplos (DA SILVA, 2009).  

 As doenças cardíacas congênitas são divididas em cinco categorias, sendo 

elas: defeitos que levam à obstrução do fluxo sanguíneo, conexões ou 

posicionamento arterial ou venoso anormais, defeitos que permitem o desvio de 

sangue do lado direito para o esquerdo, ou vice-versa, defeitos valvares que podem 
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levar à regurgitação ou obstrução de fluxo, e mau posicionamento do coração 

(MCGAVIN; ZACHARY, 2009). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

O estudo retrospectivo foi constituído por uma população de 400 cães, 

composta por 252 fêmeas e 148 machos (figura 1), encaminhados da região de 

Bauru e de outras cidades da região, os quais foram avaliados durante o período de 

1 de janeiro de 2014 até 31 de julho de 2015, para diagnóstico e/ou 

acompanhamento terapêutico. 

 

 

Figura 2 – Distribuição da amostra em função do sexo na população em estudo N=400. 

 

Para o estabelecimento da divisão do levantamento dos dados, foram 

considerados fatores como raça, idade e sexo. Os exames foram divididos de 

acordo com as alterações obtidas nos exames ecocardiográficos. Todos os exames 

foram efetuados por um mesmo profissional, com os animais posicionados em 

decúbito lateral direito sem sedação, para não alterar os parâmetros cardíacos 

avaliados, utilizando um aparelho de ecocardiograma1.  

Os dados obtidos no presente levantamento não apresentam porcentagem de 

100%, pois um mesmo animal pode apresentar mais de uma cardiopatia 

respectivamente. 

No software Microsoft Excel® 2013, foram tabulados os dados através de 

métodos de estatística (máximo, mínimo e frequência relativa). Foi executada a 

                                            
1
 Vivid 7 (G&E) Horten-Noruega. 
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análise estatística de alguns dos parâmetros avaliados na população de estudo 

através do teste de Qui-Quadrado, sendo estabelecido um nível de significância de p 

< 0,05. 

4. RESULTADOS  
Dentre os 400 cães estudados, 393 (98,25%) apresentaram no exame 

ecocardiográfico algum tipo de alteração cardíaca (tabela 1), enquanto 7 (1,75%) 

foram considerados saudáveis quanto à avaliação ecocardiográfica. No presente 

estudo, foram 252 (63%) fêmeas acometidas, número maior do que os machos (148, 

ou 37%).  

Dos animais avaliados, 301(75,25%) são classificados como raças de 

pequeno e médio porte, 54 (13,50%) de grande e gigante, e os restantes eram sem 

raça definida (45, ou 11,25%). 

 

Figura 3 – Distribuição da amostra em função do porte na população em estudo N=400 

 

Em relação à predisposição racial, pode-se observar que a raça Poodle 

apresentou uma porcentagem maior em relação às outras raças (Tabela 1).  

As alterações cardíacas observadas no presente estudo pelo exame 

ecocardiográfico foram distribuídas em: apenas doença valvar mitral, apenas doença 

valvar tricúspide, doença valvar mitral e tricúspide concomitantes, cardiopatias 

congênitas, hipertensão pulmonar, neoplasia e efusão pericárdica.  

Com relação à idade, os animais foram divididos em três grupos: jovens 

(menos de seis anos de idade), correspondendo a 57 animais, adultos (entre seis e 

10 anos), com 184 pacientes, e idosos (mais de 10 anos de idade), correspondendo 

a 229 cães (tabela 2).8 
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A alteração de maior ocorrência entre as cardiopatias nos cães foi a doença 

valvar adquirida, a qual foi observada em maior frequência em animais de pequeno 

e médio portes, mais susceptíveis às valvopatias, quando comparados aos cães de 

porte grande e gigante. Esse fato foi comprovado, pois 301 animais (73,25%) 

pertenciam a raças de pequeno e médio porte, enquanto apenas 54 (13,50%) eram 

de raças de grande porte e gigantes, e 45 (11,25%) cães não tinham raça definida. 

 

Tabela 1 – Distribuição da amostra em função do porte na população em estudo N=400 

Raças  Número de animais acometidos 

Poodle 122 

SRD 45 

Yorkshire 29 

Maltês 25 

Teckel 24 

Lhasa Apso 23 

Pinscher 22 

Shi Tzu 16 

Cocker 14 

Labrador retriever 9 

Pitbull 8 

Boxer 7 

Golden retriever 7 

Buldogue 6 

Schnauzer 6 

Pug 5 

Beagle 5 

Fox terrier de pelo curto 4 

Border Collie 2 

Bichon Frisé 2 

Red Hiller 2 

Shar Pei 2 

West Highland White Terrier 2 

Outros 13 
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Tabela 2 – Distribuição da amostra em função do porte na população em estudo (n=400). 

 <6 anos 6 a 10 anos >10 anos  TOTAL 

Hipertensão 

pulmonar 

1 23 58 82 

Valva 

Mitral/Tricúspide 

20 102 140 262 

Valva Mitral 28 51 29 108 

Valva tricúspide 2 3 1 6 

Neoplasia 0 1 1 2 

Efusão 

pericárdica 

0 1 0 1 

Cardiopatia 

congênita 

2 0 0 2 

Normal 4 3 0 7 

TOTAL 57 184 229 470 

 

 

 

Tabela 3 – Distribuição da amostra em função da doença cardíaca e faixa etária na população 
em estudo (n=400). 

 Pequeno/ 

médio 

Grande/gigante SRD TOTAL 

Hipertensão pulmonar 63 6 14 83 

Válva Mitral/Tricúspide 206 31 25 262 

Válva Mitral 73 17 16 106 

Valva tricúspide 5 0 1 6 

Neoplasia 1 1 0 2 

Efusão pericárdica 0 1 0 1 

Congênita 0 0 1 1 

Normal 4 3 0 7 

TOTAL 352 59 57 468 
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A alteração bilateral das válvulas atrioventriculares foi mais prevalente entre 

os diagnósticos, acometendo 260 (65%) cães, enquanto 107 (26,75%) apresentaram 

lesão apenas na valva mitral, e seis (1,50%) apenas na valva tricúspide.  

A hipertensão pulmonar foi o segundo achado mais visualizado entre os 

animais, sendo observada uma maior prevalência nas fêmeas (58,43%) do que nos 

machos (41,57%).  

Houve também animais acometidos por massa cardíaca sugestiva de 

neoplasia (dois animais, ou seja, 0,50% dos pacientes avaliados), um (0,25%) com 

discreta quantidade de efusão pericárdica, e um (0,25%) com alteração congênita. 

 

Tabela 4 – Distribuição da amostra em função das doenças cardíacas e do sexo na população 
em estudo (n=400) 

Sexo Macho Fêmea TOTAL 

Hipertensão 
pulmonar 

37 52 89 

Alteração Mitral/ 
Tricúspide 

100 160 260 

Alteração mitral 39 68 107 

    
Alteração tricúspide 4 2 6 

Neoplasia 0 2 2 

    
Efusão pericárdica 1 0 1 

    
Congênita 0 1 1 

    
Normal 4 3 7 

 

5. DISCUSSÃO 
O presente estudo demonstrou que o envolvimento concomitante das duas 

válvulas atrioventriculares obteve um maior número de casos, contradizendo o 

levantamento efetuado por Perin (2007), que relata que a maior parte dos casos são 

acometidos por alteração apenas de valva mitral, e em segundo lugar as duas 

valvas atrioventriculares (mitral e tricúspide).  

A degeneração valvar não se restringe apenas à valva mitral, podendo 

acometer, mais raramente, as demais valvas cardíacas. No presente estudo, pode 
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ser catalogada uma porcentagem bastante baixa de alteração isolada de tricúspide, 

o que vai de encontro com trabalhos realizados por Chamas et al., (2011), que 

observou que somente 10% dos casos apresentarão alteração da valva tricúspide 

isolada.  

Os resultados da pesquisa condizem com estudo realizado por Pinto (2012), 

uma vez que a percentagem de cães jovens, com 2 anos ou menos, cães adultos, 

com idades compreendidas entre os 3 e os 7 anos, apresentou um número pouco 

representativo em relação aos animais acima de 8 anos considerados geriátricos. 

Com relação à predisposição etária da doença valvar, o estudo relata que a 

uma prevalência proporcionalmente aumentada nos animais com a idade média 

acima de 10 anos de idade dos animais acometidos.  

No presente levantamento, os animais afetados por DMVM apresentavam 

idade mais avançada (12 anos), embora a doença também tenha sido diagnosticada 

em animais mais jovens, a partir de um ano de idade, pois isso demostra que a 

idade avançada pode ter relação, mas não indica que animais de 12 anos vão 

apresentar a doença nessa idade em especifico. 

A predisposição etária tem relação a fatores envolvidos na fisiopatologia da 

degeneração mixomatosa da valva mitral, como a degeneração de colágeno, o 

estresse das cúspides e da função endotelial, sendo assim a degeneração das 

valvas desenvolve-se de forma gradual com a idade (WARE, 2010). 

A raça que apresentou uma maior incidência foi o Poodle, o que pode ser 

explicado pelo fato de ser uma raça predisposta a cardiopatias, especialmente a 

doenças da valva mitral, assim como as raças de pequeno e médio porte em geral, 

em que podemos incluir animais sem raça definida (SRD), dado corroborado 

também por Chamas et al. (2011), que constataram uma prevalência de 38% da 

degeneração valvar bilateral na raça Poodle e de 30% em animais sem raça definida 

de pequeno e médio porte. 

Outro grupo que apresentou uma evidência porcentual considerável de 89 

(22,25%) cães, foi o grupo dos que apresentaram hipertensão pulmonar, quando 

não houve diferença com relação ao sexo, concordando com dados de Canteralla et 

al. (2010).  
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Com exceção dos cães com hipertensão pulmonar relacionada à doença 

congênita, a população de cães mais acometida por esta alteração corresponde a 

animais de raças pequenas, e de meia idade a idosos; essa distribuição pode refletir 

a predisposição dos cães de raças pequenas e idosos à doença valvar crônica de 

mitral e doenças pulmonares crônicas (KELLIHAN; STEPIEN, 2010). 

Segundo Rabelo et al. (2013), a doença mixomatosa da valva mitral (DMVM) 

tem sido apontada como um fator predisponente para o desenvolvimento da 

hipertensão pulmonar em cães, uma vez que é uma das doenças cardíacas mais 

frequentes em cães, pois o regurgitamento da valva mitral leva ao aumento da 

pressão arterial uma possível etiologia da hipertensão pulmonar. 

Neste estudo, animais que apresentaram massas cardíacas com 

características neoplásicas, efusão pericárdica e doenças congênitas, 

corresponderam a um pequeno grupo, por serem cardiopatias incomuns nas raças e 

na região estudada, relatado também por McGavin e Zachary, (2009). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A ecodopplercardiográfia é um exame complementar de uso relativamente 

recente na medicina veterinária, que possibilita o diagnóstico de várias alterações 

cardíacas. Com isso o estudo da prevalência das cardiopatias, a doença valvar 

adquirida de ambas as valvas atrioventriculares foi a apresentou uma incidência 

maior, seguida da hipertensão pulmonar. As alterações ocorreram principalmente 

em pacientes geriátricos, fêmeas de pequeno ou médio porte e da raça Poodle, com 

uma prevalência considerável nos animais sem raça definida. Com isso, pode-se 

concluir que o ecodopplercardiograma como um exame complementar, tem auxiliado  

muito para o estudo das principais cardiopatias, sendo assim torna-se de extrema 

importância para o diagnóstico precoce e correto das cardiopatias, facilitando a 

escolha do protocolo terapêutico correto, e aumentando assim a sobrevida destes 

animais. 
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