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RESUMO 

A doença valvar mitral é considerada a cardiopatia mais comum entre os cães, e acomete em sua 

grande maioria os idosos e de pequeno porte. As raças mais afetadas são o Poodle, Pinscher, 

Yorkshire terrier, Fox terrier, entre outros. Os principais sinais relacionados às cardiopatias são tosse, 

taquipneia e letargia. Outro distúrbio cardíaco comum são as arritmias, basicamente relacionadas a 

alterações na origem ou condução dos impulsos elétricos. Ambas as patologias podem estar 

associadas em um mesmo paciente, sendo necessária a realização de exames complementares e 

específicos, como o eletrocardiograma e ecocardiograma, para diagnóstico precoce e assim, 

consecutivamente, a introdução de uma terapia apropriada para o cão. O objetivo do trabalho foi 

realizar, através de um estudo retrospectivo de casos, a relação entre a doença valvar mitral e 

diferentes ritmos cardíacos, onde foi possível observar que alterações nos ritmos cardíacos estão 

intimamente ligadas com a ativação de mecanismos neurohormonais compensatórios do organismo 

devido ao remodelamento cardíaco causado pela doença valvar mitral.  

Palavras-Chave: Cardiopatia; Caninos; Variabilidade; Endocardiose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The mitral valve disease is considered the most common cardiopathy in dogs, and most of them are 

elderly and small. The most affected breeds are Poodle, Pinscher, Yorkshire, Fox terrier, among 

others. The main signs are cough, tachypnea and lethargy. Another very common cardiac disturb is 

the arrhythmias, basically related with a modification in the origin or conduction in the electrical 

impulses. Both pathologies can be associated in the same patient, and because of this it is necessary 

the attainment of complementary and specifics tests, as electrocardiogram, for a premature diagnosis, 

and accordingly with this, begin the appropriate therapy for the dog. The purpose of this work was 

evaluate the relation between the mitral valve disease and different arrhythmias, by retrospective 

study cases. The objective of this work was to carry out a retrospective case study of the relation 

between the mitral valve disease and the different heart rhythms are closely connected with the 

activation of compensatory neurohormonal mechanisms of the organism due to remodeling cardiac 

disease caused by the mitral valve disease. 

Keywords: Cardiopathy; Canine; Variability; Endocardiosis. 
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1 RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

1.1 HOSPITAL VETERINÁRIO DE OURINHOS - HVO 

1.1.1 Local 

 O estágio curricular foi realizado no Hospital Veterinário de Ourinhos – HVO, 

localizado na cidade de Ourinhos/SP, entre o período de 09/08/2017 à 31/10/2017, 

nos setores de clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, sob a supervisão da 

Médica Veterinária Vanessa Vieira de Freitas. 

 1.1.2 Estrutura 

 O hospital possui sala de recepção para proprietários, escritório, duas salas 

de consulta para atendimento geral, sala de raio-X, centro cirúrgico, laboratório 

clínico, duas internações, sendo uma destinada a felinos e outra a cães, farmácia, 

antecâmara para paramentação cirúrgica e sala de esterilização de materiais. A 

equipe médica é composta por quatro médicos veterinários, sendo três destes 

responsáveis pelo setor de clínica e cirurgia do local e um encarregado pelo 

laboratório clínico, além de outros profissionais responsáveis pelo pet shop, limpeza 

e recepção do hospital, e um auxiliar de veterinário. 

 1.1.3 Atividades realizadas 

 Ao longo do estágio foi realizado o acompanhamento e auxílio aos médicos 

veterinários durante as consultas, colheita de exames e procedimentos. 

Primeiramente, era feita a anamnese com o proprietário, e em seguida era realizado 

o atendimento primário, composto de avaliação de frequência cardíaca e 

respiratória, aferição de temperatura, exame de mucosas e grau de hidratação do 

paciente. Feito isso, eram realizados os exames complementares, de acordo com a 

suspeita diagnóstica fornecida pelo médico veterinário responsável pelo caso, sendo 

os exames mais corriqueiros: hemograma, perfil bioquímico, raio-x, ultrassom e 

urinálise. Foi realizado número considerável de aplicações de vacinas, 

principalmente V10 e raiva em cães. 
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 Dependendo do caso do paciente, era indicada internação, sendo de 

responsabilidade do estagiário o monitoramento da fluidoterapia, aplicação de 

medicamentos e cuidados com o paciente internado.  

 No setor cirúrgico, era realizado o auxílio ao médico veterinário durante os 

procedimentos, onde era realizada a paramentação antes do início da cirurgia, 

sendo a ovariohisterectomia a cirurgia mais realizada e auxiliada durante o período 

de estágio. 

 1.1.4 Casos atendidos 

 Geralmente, eram atendidos em média seis animais por dia.  

Seguem relacionadas abaixo as tabelas e gráficos referentes aos casos 

(Quadro 1, Gráfico 1) e pacientes atendidos (Quadro 2, Gráfico 2). 

QUADRO 1 - Casos acompanhados durante o estágio curricular no Hospital Veterinário de 

Ourinhos, na área clínica cirúrgica de pequenos animais 

Relação de casos atendidos 

Patologia Quantidade de casos 

Ovariohisterectomia (OH) 35 

Vacina - V10 20 

Vacina - Raiva 20 

Erliquiose 14 

Vacina - Giardia 11 

Vacina – Gripe 8 

Gastroenterite 8 

Parvovirose 7 

Neoplasia mamária 7 

Piometra/Hidrometra/Hemometra 7 

Cardiopatia 6 

Acupuntura 5 

Cinomose 5 
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Corpo estranho 5 

Obstrução uretral 5 

Otite 4 

Babesiose 4 

Mordedura 3 

Doença renal crônica 3 

Sarna demodécica 2 

Abcesso em pele 2 

Dermatite bacteriana 2 

Neurológico 2 

Eutanásia 2 

Pré-natal 2 

Pancreatite 2 

Fratura em pelve 2 

Ceratoconjutivite seca (CKS) 2 

Orquiectomia 2 

Cesariana 2 

Vacina - V4 2 

Hepatopatia 2 

Dermatite alérgica 1 

Claudicação 1 

Intoxicação alimentar 1 

Intoxicação planta 1 

Intoxicação por chumbinho 1 

Hipotireoidismo 1 

Diabetes mellitus 1 

FIV/FeLV 1 

Fratura em asa ilíaca 1 

Herpesvírus 1 

Úlcera de córnea 1 
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Catarata 1 

TVT 1 

Quimioterapia 1 

Ablação de conduto auditivo 1 

Vacina - V5 1 

Sondagem esofágica 1 

Lavagem gástrica 1 

Toxoplasmose 1 

Insuficiência pancreática exócrina 1 

Cisto renal 1 

Esplenectomia total 1 

Tumor em baço 1 

Eclâmpsia 1 

Total 227 

 

QUADRO 2 - Espécies atendidas durante o estágio curricular no Hospital Veterinário de 

Ourinhos, na área clínica cirúrgica de pequenos animais 

 

 

 

 

 

 

 

Espécies 

Canino 112 

Felino 11 

Roedor 1 

Total de animais 124 
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GRÁFICO 1 - Porcentagem de animais atendidos de acordo com o sexo durante o estágio 

curricular no Hospital Veterinário de Ourinhos, na área clínica cirúrgica de pequenos animais 

 

 

 1.1.5 Avaliação pessoal 

 O estágio realizado no Hospital Veterinário de Ourinhos – HVO foi de extrema 

importância tanto para meu enriquecimento profissional, devido à variedade de 

casos atendidos no local e também ao apoio e disposição dos médicos veterinários 

em ensinar e auxiliar durante o período, quanto pessoal, pois foi possível aprender a 

trabalhar em grupo, aprimorar a habilidade de sociabilidade, saber conduzir a 

profissão de forma mais ética e, por fim, exercer a profissão com dedicação e amor. 

Um ponto desfavorável do local foi que não haviam discussões dos casos 

acompanhados para melhor entendimento sobre diagnóstico ou tratamento das 

doenças, por exemplo. E também, em alguns dias dos meses não tinham novos 

atendimentos, devido a semana de pagamento dos proprietários; logo seguíamos 

apenas com os animais já internados e emergências.  

 

 

 

54% 46% 

Sexo dos animais 

Fêmea

Macho
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2 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

2.1 INTRODUÇÃO 

O sistema cardiovascular é responsável pela circulação do sangue através de 

vasos e capilares pulmonares e sistêmicos, realizando a troca de oxigênio, gás 

carbônico, nutrientes, produtos de degradação e água (MATTHEWS, 1996; 

AARONSON, 1999). O coração possui duas válvulas atrioventriculares, válvula 

tricúspide e mitral; sendo a última responsável por direcionar corretamente o sangue 

do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, sem que ocorra refluxo do mesmo 

(CONNEL, 2011). A válvula mitral possui seis elementos responsáveis pelo seu 

funcionamento e integridade, sendo esses: parede posterior do átrio esquerdo, anel 

da válvula mitral, folheto anterior e posterior da válvula mitral, cordas tendíneas, 

músculos papilares ventriculares esquerdos e parede ventricular (PHILIP, 2011). 

Devido às alterações na estrutura da válvula mitral, ocorre o desenvolvimento da 

degeneração mixomatosa da válvula mitral (DMVM), que quando comparada às 

cardiopatias valvares adquiridas nos cães, é a mais prevalente (BRIGHT; MEARS, 

1997). A degeneração valvar mitral atinge em média de 75 a 80% dos casos quando 

comparada a outras cardiopatias (MENEGHETTI, 2010). A doença está relacionada 

à idade e raça, logo, cães idosos e de pequeno porte são mais acometidos 

(KITTLESON, 1998; SISSON et al., 1999).  

A DMVM é um fator comum para a ocorrência de insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC) nos animais, e o fato de ocorrer uma dilatação progressiva do ventrículo e do 

átrio esquerdo, juntamente com a insuficiência da válvula mitral e as alterações 

degenerativas do órgão, induzem sinais de insuficiência cardíaca (HÄGGSTRÖM et 

al., 2004). Em pacientes assintomáticos por longos períodos, as modificações da 

valva mitral são brandas, mas em consequência dos mecanismos compensatórios, 

esses animais manifestam casos de sopro sistólico de regurgitação mitral que é 

observado em exame de rotina. Já em pacientes sintomáticos, nota-se alterações 

clínicas ligadas à insuficiência cardíaca congestiva esquerda (ICCE), observada por 

tosse, dispneia, cianose, fraqueza e síncopes (MUZZI et al., 2000).  

Quando há um agravamento na situação do paciente, pode ocorrer 

hipertensão pulmonar secundária, com consequente insuficiência cardíaca 
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congestiva direita (ICCD) e apresentação de quadros de efusão pleural e ascite 

(KNIGTH et al.,2006).  

As arritmias cardíacas são consideradas alterações na formação dos 

impulsos elétricos, emissão destes ou ambos os casos (HOFFMAN; CRANEFIELD, 

1964) e, geralmente, sua presença agrava uma doença cardíaca pré-existente 

(JACOBS, 1996). Um sinal clínico esperado em cães com arritmia cardíaca é a 

síncope (RUSH, 1999). Diversas cardiopatias podem causar arritmia em cães, como 

a cardiomiopatia dilatada, porém a doença mixomatosa de válvula mitral é a mais 

comum nesses animais (ABBOT, 2002). 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a possível relação entre a 

doença mixomatosa valvar mitral e arritmias cardíacas, por meio de estudo 

retrospectivo de cães submetidos à ecocardiograma e eletrocardiograma. 
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2.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.2.1 Anatomia e fisiologia 

O coração está posicionado na cavidade torácica do lado esquerdo, é 

encoberto pelo pulmão e nutrido pelos grandes vasos, que são a artéria aorta e 

pulmonar, as veias cava superior e inferior e as quatro veias pulmonares 

(DESMARÁS; MUCHA, 2003). É formado por quatro câmaras e divide-se em dois 

lados, direito e esquerdo, sendo cada um composto de um átrio e um ventrículo 

(MATTHEWS, 1996).  

Os átrios funcionam como depósitos de sangue venoso, incluindo uma 

discreta função de bombeamento para ocorrer o enchimento sanguíneo dos 

ventrículos. Em contrapartida, os ventrículos são amplas cavidades que enviam 

sangue à circulação pulmonar (ventrículo direito) e sistêmica (ventrículo esquerdo). 

O ventrículo esquerdo tem formato cônico e fornece maior pressão quando 

comparado ao ventrículo direito; devido a isso, o ventrículo esquerdo é beneficiado 

por uma parede muscular mais espessa. Ainda existem quatro válvulas cardíacas 

que asseguram que o fluxo sanguíneo tenha apenas uma única direção: do átrio 

para o ventrículo, sendo as valvas atrioventriculares (tricúspide e mitral), e para as 

artérias, que são as valvas semilunares (pulmonar e aórtica) (CUNNINGHAM, 2004). 

O coração apresenta uma musculatura própria, chamada de miocárdio, que é 

composta por células musculares que passam por contrações espontâneas e 

também por células marcapasso e de condução que apresentam funções 

específicas. Sobre a musculatura cardíaca, é significativo salientar que esta deve 

dispor de quatro atributos que a distinguirá de outras musculaturas corporais, que 

são: o automatismo (cronotropismo), que seria a habilidade das fibras cardíacas em 

originar seus próprios impulsos elétricos; a excitabilidade (batmotropismo), sendo a 

capacidade das fibras cardíacas responderem a estímulos; condutibilidade 

(dromotropismo), que é caracterizada pela competência de transportar os impulsos 

gerados; e por fim, a contratilidade (inotropismo), que seria a aptidão de contração 

das fibras cardíacas quando estimuladas (CUNNINGHAM, 2004).  

O coração contém algumas células que precisam atingir estado de “repouso”, 

conhecido como potencial de repouso, para que assim possa acontecer o potencial 
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de ação, condução dos impulsos elétricos e outras alterações eletrofisiológicas 

(SWENSON; REECE, 1996).  

Por esse motivo, é necessário que o coração apresente estímulos elétricos 

para seu correto funcionamento, os quais provêm do nodo sinoatrial, localizado na 

inserção da veia cava cranial com o átrio direito. Esses impulsos emanam-se ao 

longo dos átrios por intermédio dos feixes internodulares, que o fazem atingir o nodo 

atrioventricular. Durante esta etapa, acontece o adiamento fisiológico na condução 

destes estímulos, para que assim os ventrículos estejam prontos para recolhê-los. A 

partir do nodo atrioventricular, os estímulos são encaminhados até o Feixe de His, 

que está presente no septo interventricular e possui dois ramos: direito e esquerdo. 

Estes ramos, por sua vez, fracionam-se nas fibras de Purkinje, que por fim, 

carregam os estímulos produzidos até o ventrículo esquerdo, para que assim 

aconteça a contração cardíaca (PAGE et al., 2004). 

O ciclo cardíaco é composto por sístole e diástole (contração e relaxamento, 

respectivamente). Esse se inicia no nodo sinoatrial a partir de uma despolarização 

que causa uma contração do átrio. A sístole ventricular gera o fechamento das 

valvas atrioventriculares, que corresponde à primeira bulha cardíaca; ocorre então a 

contração isovolumétrica, até que as pressões dentro dos ventrículos se tornem 

suficientes para abrirem a valva pulmonar e aórtica, iniciando assim à fase de 

ejeção. O volume de sangue que será ejetado pelos ventrículos é chamado de 

volume sistólico. No fim dessa fase, o ventrículo relaxa e as valvas pulmonares e 

aórticas se fecham, o que corresponde à segunda bulha cardíaca. Após esse 

relaxamento, ocorre uma redução maior na pressão ventricular do que na pressão 

atrial, que acarreta na abertura das valvas atrioventriculares e o começo do 

enchimento ventricular diastólico. Logo, inicia-se novamente o ciclo após um novo 

impulso no nodo sinoatrial (NETO et al, 2004). 

2.2.2 Arritmias cardíacas 

Quando ocorre algum desequilíbrio na frequência cardíaca, local de início dos 

impulsos elétricos, ritmo ou ciclo cardíaco, ocasiona-se a arritmia cardíaca 

(ANDRIES, 1995). Esta é caracterizada por alterações na formação de impulsos 

elétricos, na condução do mesmo ou em ambos os casos (HOFFMAN; 

CRANEFIELD, 1964). Um dos sinais clínicos relacionados às arritmias é a síncope, 
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pela redução do débito cardíaco (KITTLESON, 1998).  Uma grande parte das 

alterações cardíacas súbitas são consequências imediatas de taquicardia e/ou 

fibrilação, ambas ventriculares, mesmo que essas arritmias se apresentem de forma 

benigna ou extremamente significativa, as considerando relevantes no quesito 

morbidade e mortalidade (SUNGNOON, 2005).  

O exame para diagnóstico de arritmias é o eletrocardiograma, que é 

considerado exame diagnóstico não invasivo em que se pode obter informações 

elétricas enquanto ocorre a atividade cardíaca no paciente (AMSTERDAN et al., 

2007). Como um complemento do eletrocardiograma, há o exame de 

eletrocardiografia contínua (Holter), que monitora a função cardíaca do animal 

durante 24 horas, adquirindo referências das arritmias, assim como o período exato 

em que elas ocorreram (CALVERT, 1998; PETRIE, 2005). 

Existem três tipos de arritmias: ritmos irregulares rápidos, ritmos regulares 

rápidos e bradiarritmias. O ritmo irregular é frequentemente diagnosticado e 

apresenta-se de três formas: contrações prematuras, as quais prejudicam o 

preenchimento dos ventrículos; taquicardias paroxísticas, que são arritmias que se 

apresentam de forma autolimitante em acontecimentos (KOKOLIS et al, 2006); e a 

fibrilação atrial, que é vista como uma arritmia importante e apresenta resposta 

ventricular desproporcional e acelerada (ALMEIDA et al, 2006). 

O ritmo regular rápido é composto pela taquicardia atrial mantida e a 

taquicardia sinusal, sendo difícil a diferenciação de ambas e o protocolo terapêutico 

sendo similar (ECKARDT et al., 2006).  

As bradiarritimias, que podem ser de três diferentes tipos: bradicardia sinusal, 

que é considerado um achado comum em animais que praticam esportes (UFBERG; 

CLARK, 2006), com sinais clínicos geralmente inespecíficos (GUGLIELMINI, 2003); 

a síndrome do nó doente, no qual o animal apresenta quadros de fraqueza, 

convulsões de Stokes-Adams e síncope devido à disfunção do nodo sinoatrial 

(MOREIRA et al., 2004); e o bloqueio atrioventricular (BAV) de segundo e terceiro 

grau, sendo que quando de segundo grau, causa batimento cardíaco irregular, 

enquanto o BAV de terceiro grau geralmente apresenta ritmo regular, com possíveis 

ritmos de escape que causam irregularidade do ritmo (UFBERG; CLARK, 2006). 
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2.2.3 Doença valvar mitral 

A doença valvar mixomatosa mitral, também conhecida como endocardiose 

mitral ou fibrose crônica da valva mitral, é apontada como a principal doença 

cardíaca em cães, que pode causar insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e baixas 

taxas de sobrevida do paciente. Ela caracteriza-se por aumento da camada valvar 

esponjosa, que ocupa e causa rompimento focal da camada fibrosa, apresentando-

se com aparência de um tecido mixomatoso (MUCHA, 2002). Esse mesmo tecido 

formado é constituído por células com formato de estrela ou fusiformes, em uma 

matriz extracelular composta de mucopolissacarídeos (BANKS, 1992).  

A valva mitral é a mais acometida, embora se saiba que qualquer uma das 

valvas cardíacas possa estar envolvida (JONES et al., 1997). É possível encontrar 

alterações similares da válvula mitral em seres humanos, cavalos e porcos (GANA; 

1998; PEDERSEN, 2000). É possível que em alguns cães ocorra apenas o 

desenvolvimento de um leve espessamento nodular dos folhetos cardíacos, 

enquanto outros cães demonstram um alongamento ou rompimento das cordas 

tendíneas juntamente com alongamento e espessamento dos folhetos 

(POMERANCE, 1970; WHITNEY, 1974).  

Os fatores de risco previamente relatados em cães para a progressão da 

doença incluem idade, sexo, intensidade do sopro cardíaco, grau de prolapso valvar, 

gravidade das lesões valvares e grau de regurgitação valvar mitral (BUCHANAN, 

1977; OLSEN, 2003). De acordo com estudos, inúmeras raças podem ser 

acometidas pela DMVM; porém, em cães de pequeno e médio porte nota-se com 

mais frequência. As raças mais acometidas são: Poodle, Teckel, Cavalier King 

Charles spaniel (CKCS), Schnauzer miniatura, Pinscher, Fox terrier, Boston terrier, 

Chihuahua, Yorkshire e Spitz alemão (ATKINS, 1995; BONAGURA et al.,2003; 

NELSON et al., 2006).  

Nos cães, essa doença é caracterizada por evolução crônica durante os anos, 

com inúmeros pacientes acometidos que, devido à idade de início da doença, não 

acabam evoluindo para sinais clínicos de insuficiência cardíaca (BUCHANAN, 1977; 

OLSEN, 2003). Todavia, cães de grande porte, quando acometidos pela doença, 

apresentam progressão mais rápida que animais de raças menores (BORGARELI, 

2004). A tosse é o sinal clínico mais observado e notado pelo proprietário, que 
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geralmente é prosseguida por taquipneia, anorexia, dispneia, ortopneia e letargia 

(ATKINS, 1994; BRIGHT; MEARS, 1997; KITTLESON, 1998; MUZZI et al., 1999). 

Porém, pode-se observar em casos mais críticos cianose, fadiga, palidez de 

mucosas e tempo de perfusão capilar (TPC) maior que dois segundos (KITTLESON, 

1998; SISSON et al., 1999). A síncope, que pode ocorrer em animais com a doença, 

é considerada um fator de risco de morte devido à presença do distúrbio cardíaco 

(DETWEILER, 1961; BORGARELLI, 2008). 

Os pacientes com doença valvar mixomatosa mitral em estágio pré-clínico 

são um grupo muito heterogêneo de animais. Alguns são acometidos por um grau 

mais leve da doença, enquanto outros apresentam quadro mais avançado e poderão 

desenvolver sinais clínicos de insuficiência cardíaca. Cabe ao clínico identificar os 

fatores de risco para uma insuficiência ou morte cardíaca nesses grupos de animais, 

porém poucos estudos na medicina veterinária identificam fatores de risco que 

podem estar envolvidos na evolução da doença (BORGARELLI, 2008).  

A causa ainda é desconhecida, porém acredita-se que possa haver 

componentes hereditários envolvidos no seu desenvolvimento, de acordo com 

algumas raças estudadas (SWENSON, 1996; OLSEN, 1999). Acredita-se que todos 

os cães de pequeno porte possuam um ancestral em comum, fazendo com que 

ocorra a expressão do alelo IGF1 (fator de crescimento semelhante à insulina tipo 

1), que é encarregado pelo tamanho que os cães terão e desenvolvimento do 

coração, o que pode estar relacionado à um mal desenvolvimento do coração. 

Ainda, existe o gene SMAD2, que é incumbido pela maturidade das estruturas das 

válvulas cardíacas e também desestimula o crescimento dos cães, fazendo com que 

em casos de cães de pequeno porte onde há a expressão deste gene, ocorra um 

dano nas válvulas (PARKER, 2012). 

O aspecto macroscópico da doença varia da fase da patologia em que o 

paciente se encontra. Os achados macroscópicos em casos leves podem não ser 

evidentes e acabam sendo ignorados, principalmente em cães sem sinais clínicos de 

regurgitação mitral (WHITNEY, 1974; BUCHANAN, 1977; KOGURE, 1980). Os 

achados iniciais incluem alongamento das cordas tendíneas e alargamento dos 

folhetos com áreas de prolapso atrial, que podem ser observados a partir de um 

ecocardiograma bidimensional (2D). Nos quadros mais avançados, ocorre fibrose 
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secundária, que pode ocasionar alargamento e contração intensa dos folhetos e 

cordas tendíneas, as quais podem romper (KOGURE, 1980).  

Microscopicamente, observa-se propagação mixomatosa da válvula, onde o 

componente esponjoso da válvula é incomumente proeminente e a quantidade de 

glicosaminoglicanos aumenta (KOGURE, 1970; WHITNEY, 1974; BUCHANAN, 

1977). Nota-se um arranjo acidental, ruptura e fragmentação das fibras de colágeno 

que circundam as células intersticiais (KVART, 2000; CORCORAN, 2002). As 

células endoteliais que recobrem os locais que estão afetados se tornam 

polimórficas, e alguns locais perdem integralmente o seu endotélio, fazendo com 

que ocorra uma exposição da matriz extracelular subjacente (CORCORAN, 2002).  

Uma complicação muito comum da doença é o prolapso da válvula mitral e 

ocorre devido à deformação da válvula impedindo a coaptação e levando a uma 

regurgitação. Essa regurgitação eleva o trabalho cardíaco causando uma 

remodelação do ventrículo – hipertrofia excêntrica e alterações da matriz intercelular 

– e uma disfunção ventricular (OLSEN, 1999; PEDERSEN, 1999).  

Durante a auscultação, nas fases iniciais da doença é possível notar sopro 

cardíaco suave com máxima intensidade na área mitral, que pode acontecer durante 

todos os batimentos cardíacos ou de forma intermitente. Um sopro sistólico pode 

apresentar-se em alguns pacientes, e pode ser o único som anormal presente; 

porém, pode estar acompanhado por sopro precoce, tardio ou holossistólico, ou sem 

murmúrio algum (HÄGGSTRÖM, 1995; PEDERSEN, 1999; KVART, 2000; KVART, 

2002). Caso ausculte-se o sopro sistólico precoce, devem-se excluir possíveis 

diagnósticos diferenciais, tais como sopros de fluxo fisiológico ou estenose aórtica 

ou pulmonar de baixo grau (PEDERSEN, 1999).  

O diagnóstico geralmente não é de difícil execução, pois os achados clínicos 

e ecocardiográficos são esclarecedores. Porém, existem momentos em que o 

diagnóstico é menos óbvio, como nos quadros iniciais da doença (OLSEN; 2003). 

Clinicamente, talvez não seja tão importante o diagnóstico dos estágios 

iniciais da DVMM, pois o efeito da regurgitação mitral leve sobre a circulação é 

pequeno, e é provável que futuramente o paciente venha a apresentar sinais clínicos 

mais específicos (KVART, 2002). Porém, quando se trata de reprodução, o 
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diagnóstico é extremamente importante, pois cães com início precoce de doença 

valvar crônica não devem ser utilizados como reprodutores (HÄGGSTRÖM, 1992). 

Ainda que a radiografia torácica e o eletrocardiograma sejam utilizados na rotina, o 

ecocardiograma é considerado, atualmente, o método ouro e exame responsável em 

fornecer o diagnóstico definitivo da doença mixomatosa de válvula mitral (MARTINS, 

2008).  

Para diagnóstico precoce de doença valvar crônica é indicada a realização do 

ecocardiograma (PEDERSEN, 1995; PEDERSEN, 1996), pois proporciona 

verificação da gravidade da doença e a sua identificação quadro leve, moderado e 

grave (SOARES et al., 2005), de acordo com os dados da morfologia e vazamento 

da válvula que são visualizados no exame, auxiliando a descartar diagnósticos 

diferenciais.  

O ecocardiograma também tem como função a identificação de lesões 

valvulares, confirmação da presença de regurgitação valvar, avaliar uma 

remodelação cardíaca, mensurar pressão intracardíaca, apontar lesões em válvulas 

e estimar a função do miocárdio (SCHOBER; BONAGURA, 2009). É ideal que o 

diagnóstico da doença seja baseado nos achados da morfologia anormal da válvula 

mitral e o vazamento da mesma, mas a morfologia da valva pode estar anormal sem 

a presença de vazamento.  

O consenso do American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) 

apresentou uma nova forma de classificação terapêutica para cães com doença 

valvar crônica. E esse sistema divide-se em quatro estágios e segue em quadro 

abaixo (Quadro 3) (ACVIM, 2017). 

QUADRO 3 – Classificação da doença valvar mitral 

Estágio A Cães com risco de desenvolver a doença valvar 

mitral 

Estágio B Paciente com doença valvar mitral assintomático 

Estágio B1 Animal sem modificação cardíaca quando avaliado 

com exame radiográfico ou ecocardiográfico  

Estágio B2 Animal com remodelamento cardíaco e regurgitação 
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da válvula mitral de caráter expressivo 

Estágio C Paciente com doença cardíaca e sintomatologia em 

atividades diárias e exercícios leves que pode ser 

controlada por terapia padrão 

Estágio D Paciente com doença cardíaca e sintomatologia 

grave mesmo em repouso e resistente a 

tratamentos  

 

2.2.4 Arritmias na doença valvar mitral 

Não é comum a ocorrência de arritmias cardíacas nos estágios iniciais da 

doença valvar mitral (OLSEN, 1999; PEDERSEN, 2000), embora tenha sido 

observado um aumento dos casos de arritmias supraventriculares em casos de 

prolapso de válvula mitral em Teckels jovens (OLSEN, 1999) e com o aumento da 

aurícula esquerda em quadros mais avançados da doença em cães mais velhos 

(CROSARA, 2010). Em um estudo realizado no Rio de Janeiro, foram avaliados 108 

animais de espécie canina, de ambos os sexos, onde foi possível observar que 39 

destes apresentavam fibrilação atrial e doença valvar mitral associada (ALMEIDA, 

2006). 

A ocorrência de arritmias ventriculares foi considerada maior em animais com 

insuficiência cardíaca congestiva secundária à doença valvar mitral (CROSARA, 

2010). Em cães de raças grandes com a doença, a arritmia mais comumente 

encontrada é a fibrilação atrial (BORGARELI, 2004).  

Alguns episódios de taquicardia sinusal e bradicardia foram observados em 

cães da raça Cavalier King Charles spaniel que apresentavam doença valvar mitral 

mais severa, estando assim associada à gravidade da doença; porém, não houve 

correlação dessas arritmias com a idade dos animais. Desta forma, não foi possível 

determinar se as arritmias observadas estavam associadas à idade, à severidade da 

doença ou ambas (RASMUSSEN, 2012). Outro autor constatou que arritmias são 

um achado relativamente comum em animais acometidos pela DMVM, independente 

da sua severidade. Devido ao aumento do átrio esquerdo, as chances de arritmias 

supraventriculares também crescem. A presença de sinais clínicos nos pacientes 
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com a doença valvar mitral, tais como fraqueza e síncope, não apresentam ligação 

com as arritmias observadas (CROSARA, 2010). 

A ocorrência das arritmias na doença valvar mitral está diretamente 

relacionada com a ativação de mecanismos neurohormonais compensatórios devido 

ao remodelamento que o átrio esquerdo sofre com a progressão da doença. Esses 

mecanismos são aumento do tônus simpático, redução do tônus vagal, estímulo do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona e liberação de hormônios antidiuréticos, 

que causam vasoconstrição sistêmica ampliando a carga de trabalho cardíaco, 

podendo ocasionar uma diminuição no débito cardíaco e agravar a regurgitação 

mitral (NELSON, 2003).  

Devido à estimulação do sistema nervoso simpático, ocorre um aumento da 

frequência cardíaca, contração do miocárdio e regresso do sangue venoso, que com 

a progressão da doença tornam-se prejudiciais ao animal, ocasionando aumento do 

estresse devido às pós-carga, o miocárdio eleva sua necessidade em oxigênio e 

consecutivamente, o remodelamento cardíaco torna-se cada vez maior, aumentando 

assim as chances do paciente desenvolver arritmias cardíacas (NELSON, 2003). 
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2.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram avaliados, por meio de estudo retrospectivo de eletrocardiogramas e 

ecocardiogramas, 233 cães, sem predileção racial, sexual ou por faixa etária, em 

centro especializado em cardiologia veterinária, no período de novembro de 2015 a 

outubro de 2017 na região de Bauru/SP. Para serem incluídos no estudo, todos os 

pacientes deveriam apresentar doença valvar mitral, diagnosticada pelo 

ecocardiograma, e possuir também exame eletrocardiográfico para avaliação do 

ritmo cardíaco em cada paciente. 

Os animais foram separados em quatro grupos: a) cães sem remodelamento 

cardíaco, b) cães com discreto remodelamento cardíaco, c) cães com moderado 

remodelamento cardíaco, d) cães com importante remodelamento cardíaco. Dentro 

destes quatro grupos, foram avaliados os ritmos cardíacos presentes.  

Para a realização do eletrocardiograma, os animais foram colocados em decúbito 

lateral direito sobre a mesa emborrachada, quando foram colocados os eletrodos 

conforme padronização pré-estabelecida pelo fabricante do aparelho TEB
*
. Após, 

mantendo o mesmo em decúbito lateral esquerdo, foi realizado o ecocardiograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Eletrocardiógrafo ECGPC. Fabricante: Tecnologia Eletrônica Brasileira Ltda - TEB.  São Paulo. 
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2.4 RESULTADOS  

No Quadro 4, estão apresentados os 233 cães, separados por grupos, 

avaliados pelo ecocardiograma e eletrocardiograma, com diagnóstico de doença 

valvar mixomatosa mitral. É possível visualizar os ritmos cardíacos mais comuns de 

acordo com aumento cardíaco mensurado durante o ecocardiograma. 

QUADRO 4 - Classificação de dados: remodelamento cardíaco X arritmia 

 

Remodelamento cardíaco X arritmia 

Grupo A  
(Sem 

Remodelamento 
Cardíaco) 

Grupo B 
(Discreto 

remodelamento 
cardíaco) 

Grupo C 
(Moderado 

remodelamento 
cardíaco) 

Grupo D 
(Importante 

remodelamento 
cardíaco) 

Total 

Arritmia Sinusal 60 (65%) 45 (70%) 19 (54%) 10 (24%) 134 

Ritmo Sinusal 28 (31%) 17 (27%) 11 (32%) 16 (38%) 72 

Taquicardia Sinusal 4 (4%) 2 (3%) 4 (11%) 13 (31%) 23 

Ritmo juncional - - 1 (3%) - 1 

Fibrilação atrial - - - 2 (5%) 2 

BAV de 2º Grau - - - 1 (3%) 1 

 

Total 92 64 35 42 233 

 

A arritmia mais frequentemente observada em animais com a doença valvar 

mitral foi a arritmia sinusal (134), seguida pelo ritmo sinusal (72), taquicardia sinusal 

(23), fibrilação atrial (2), bloqueio atrioventricular (1) e ritmo juncional (1).  

Os animais deste estudo foram separados em três categorias de faixa etária, 

sendo elas de 0 a 1 ano, 1 a 8 anos e acima de 8 anos, conforme a divisão dos 

grupos de acordo com o aumento cardíaco, que pode ser visualizado na Quadro 5. 

Quadro 5 - Classificação por faixa etária 

 

Classificação por faixa etária 

Grupo A  
(Sem 

Remodelamento 
Cardíaco) 

Grupo B 
(Discreto 

remodelamento 
cardíaco) 

Grupo C 
(Moderado 

remodelamento 
cardíaco) 

Grupo D 
(Importante 

remodelamento 
cardíaco) 

Total 

0 a 1 ano - - - - - 
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1 a 8 anos 26 (28%) 8 (12%) 2 (56%) 1 (2%) 37 

Acima de 8 anos 66 (72%) 56 (88%) 33 (94%) 41 (98%) 196 

 

Total 92 64 35 42 233 

 

Após análise dos 233 animais estudos, pode-se verificar que a maior parcela 

dos cães afetados se enquadra na faixa etária acima de 8 anos, enquanto não 

houve nenhum caso em animais de 0 a 1 ano. 

Os animais foram classificados na Quadro 6, de acordo com o sexo. 

Quadro 6 – Classificação por sexo 

 

Classificação por sexo 

Grupo A  
(Sem 

Remodelamento 
Cardíaco) 

Grupo B 
(Discreto 

remodelamento 
cardíaco) 

Grupo C 
(Moderado 

remodelamento 
cardíaco) 

Grupo D 
(Importante 

remodelamento 
cardíaco) 

Total 

Fêmea 61 (66%) 37 (58%) 17 (48%) 15 (36%) 130 

Macho 31 (34%) 27 (42%) 18 (52%) 27 (64%) 103 

 

Total 92 64 35 42 233 

 

 Pode-se verificar que nos Grupos A e B a prevalência da doença, de acordo 

com o aumento cardíaco, foi em fêmeas (66% e 58%, respectivamente), enquanto 

nos Grupos C e D (52% e 64%, respectivamente), foram machos. 

 Na Quadro 7, os cães foram separados de acordo com suas raças. Pode-se 

observar que a raça mais afetada é o Poodle, estando presente em maior valor em 

todos os grupos de tamanho cardíaco (Grupo A - 28%, Grupo B - 36%, Grupo C - 

35% e Grupo D - 47%). 
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QUADRO 7 – Classificação por raças 

 
Classificação por raça 

 

 Grupo A 
(Sem 

Aumento 
Cardíaco) 

Grupo B 
(Discreto 
Aumento 
Cardíaco) 

Grupo C 
(Moderado 
Aumento 
Cardíaco) 

Grupo D 
(Importante 

Aumento 
Cardíaco) 

 

Total 

Poodle 26 (28%) 24 (36%) 12 (35%) 20 (47%)  82 

SRD 14 (15%) 7 (10%) - 2 (5%)  23 

Yorkshire 10 (11%) 3 (5%) - 4 (9%) 17 

Teckel 5 (6%) 3 (5%) 3 (8%) 3 (7%) 14 

Cocker Spaniel 3 (3%) 8 (12%) 1 (3%) 1 (3%) 13 

Lhasa Apso 6 (7%) 5 (7%) 1 (3%) 1 (3%) 13 

Maltês 6 (7%) 1 (2%) 5 (15%) - 12 

Pinsher 1 (1%) 2 (3%) 3 (8%) 5 (12%) 11 

Shih Tzu 4 (5%) - 4 (11%) 3 (7%) 11 

Boxer 1 (1%) 1 (2%) 2 (6%) 2 (5%) 6 

Fox Terrier - 3 (5%) 3 (8%) - 6 

Schnauzer 2 (2%) 2 (3%) - 1 (3%) 5 

Beagle 2  (2%) 1 (2%) - - 3 

Spitz Alemão 2 (2%) - 1 (3%) - 3 

Bichon Frise 1 (1%) 1 (2%) - - 2 

Golden Retriever 2 (2%) - - - 2 

Labrador Retriever 1 (1%) 1 (2%) - - 2 

Basset Hound - 1 (2%) - - 1 

Border Collie 1 (1%) - - - 1 

Dog Alemão 1 (1%) - - - 1 

Dogo Argentino 1 (1%) - - - 1 

Pastor Alemão 1 (1%) - - - 1 

Pit Bull 1 (1%) - - - 1 

Pointer 1 (1%) - - - 1 

Pug - 1 (2%) - -  1 

   

Total 92 64 35 42  233 
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2.5 DISCUSSÃO 

Ao observar os grupos C e D é possível notar a presença de taquicardia 

sinusal que ocorre em estágios mais avançados da doença valvar mitral, por ser um 

meio compensatório do organismo, pela ativação de fatores intrínsecos, como o 

aumento do tônus simpático e atuação do sistema renina-angiotensina-aldosterona 

(SRAA), como forma de recompor a função hemodinâmica (BAPTISTA, 2013).  

Nos casos em que não há aumento cardíaco suficiente para causar uma 

taquicardia sinusal, porém há a presença desta (Grupo A e B), segundo Denis 

(2010) e Tilley et al (2008), pode estar associada à execução de exercícios físicos 

antes do exame, ansiedade ou stress do paciente, ou ainda, induzida por fármacos. 

 De acordo com Guglielmini et al. (2000) e Soares et al. (2005) a presença de 

fibrilação atrial está relacionada ao aumento do átrio esquerdo, que é possível 

observar no Grupo D, onde estão classificados os animais com importante 

remodelamento cardíaco. Porém, a fibrilação atrial ocorre em menor frequência 

quando comparada a outros ritmos cardíacos, pois os animais mais acometidos pela 

DMVM são os de pequeno porte, e nesses pacientes o aumento do átrio esquerdo 

não chega a ser o suficiente para causar esse tipo de arritmia, sendo essa alteração 

mais comum em cães de grande porte. Mas de acordo com Borgarelli et al (2008), 

essa arritmia é considerada um fator importante para óbito em cães com DMVM. 

 Nelson e Couto (2003) afirmaram que as taquiarritmias supraventriculares, 

como a fibrilação atrial, são as mais comuns em cães acometidos pela DMVM, 

fazendo com que ocorra uma diminuição do tempo para o enchimento do ventrículo, 

levando assim ao aumento da demanda por oxigênio.   

 A predominância da arritmia sinusal nos Grupos A, B e C e em menor 

quantidade, mais ainda assim presente no Grupo D, coincide com o trabalho 

realizado por Muzzi et al (2009), onde 95% das arritmias presentes em cães com 

endocardiose eram arritmias sinusais. De acordo com Rasmussen et al (2012), as 

arritmias sinusais são frequentemente encontradas em estágios iniciais da doença, 

mas no decorrer do desenvolvimento da mesma, a taquicardia apresenta-se em 

maior frequência devido à ativação do sistema nervoso autônomo simpático. 

Haggström (2010), afirmou que as arritmias sinusais estão relacionadas à 
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regurgitação mitral menos severa, fato que corrobora os achados do presente 

estudo, onde os animais que compunham os grupos A e B não apresentavam ainda 

um grande remodelamento cardíaco.  

De acordo com Tilley et al (2008), a presença do bloqueio atrioventricular na 

DMVM não é tão comum e pode indicar modificação antecipada do NAV, o que 

concorda com o presente estudo, em que essa arritmia foi observada em apenas um 

cão do grupo D. 

Segundo Carneiro (2008), o acontecimento da doença está relacionada com 

idade, sexo e raça, o que pode ser confirmado nos Quadros 5, 6 e 7. 

Atkins et al (2009) declarou que a DMVM acomete em sua maioria cães do 

sexo masculino, porém no presente estudo foi possível observar que a maior parte 

dos cães afetados pela doença são fêmeas (vide Quadro 6), essa divergência pode 

ter sido ocasionada devido aos critérios de inclusão na pesquisa. 

A grande maioria dos animais do estudo encontram-se acima de 8 anos (vide 

Quadro 5), o que pode ser confirmado por Martins (2008), que afirma a ocorrência 

da cardiopatia em animais a partir da faixa etária citada anteriormente. 

Gomes Junior (2009), relatou que as raças mais acometidas pela DMVM são, 

em sua maioria, as de pequeno a médio porte, como Poodle, Cocker Spaniel, 

Yorkshire, Schnauzer, Pinscher, Teckel, etc., ocorrendo em menor frequência nas 

raças de grande porte, o que foi possível observar neste estudo segundo Quadro 7. 
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2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com os resultados obtidos, foi possível concluir que as arritmias 

cardíacas não estão diretamente relacionadas com a doença valvar mitral, mas sim 

a uma das conseqüências causadas por esta cardiopatia, como o remodelamento 

cardíaco, que, de acordo com a evolução da doença, induz a ativação de 

mecanismos compensatórios no organismo, estimulando assim a ocorrência das 

arritmias. Portanto, é de extrema importância o diagnóstico dos ritmos cardíacos 

presentes em animais acometidos pela doença mixomatosa da válvula mitral, pois 

dependendo do grau da arritmia, é possível obter um prognóstico em relação ao 

caso do paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

2.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AARONSON, P. I.; WARD, J. P. T. The cardiovascular system. Oxford: Blackwell 

Sciences, 1999. 

ABBOTT, J. A. Doença valvular adquirida. In: TILLEY, L. P.; GOODWIN, J. K. 

Manual de cardiologia para cães e gatos. 3ª ed. São Paulo: Roca, p.109-132, 

2002. 

ACVIM. In: Myxomatous Mitral Valve Disease 2017. 2017. Disponível em: < 

https://mckeevervetderm.com/wp-content/uploads/sites/543/2017/11/Myxomatous-

Mitral-Valve-Disease-2017.pdf > Acesso em: 29 dezembro 2017. 

ALMEIDA, G. L. G.; FREITAS, L. X.; ALMEIDA, M. B.; OLIVEIRA, M. T.; BRAGA, F.; 

ALMEIDA JR, G. L. G. Perfil Clínico-Epidemiológico da Fibrilação Atrial Espontânea 

em Cães. Revista da SOCERJ, v.19, n.1, 2006. 

AMSTERDAM, E. A.; MILES, P.; TURNIPSEED, S.; DIERCKS, D. The prehospital 

ECG: a simple (and effective) tool for a complex problem. Critical Pathways in 

Cardiology. v.6, 2007. 

ANDRIES, E.; PODRID, P.; KOWEY, P. Cardiac Arrhythmia: Mechanisms, 

Diagnosis and Management. Baltimore: Williams & Wilkins, 1995. 

ATKINS, C. E. Evaluation of cough in dogs with mitral valve insufficiency. 

Compendium on Continuing Education for the Practising Veterinarian, v.16, 

n.12, p.1547-1553, 1994. 

ATKINS, C. E. Acquired valvular insufficiency. In: MILLER, M.S.; TILLEY, L.P. (Eds). 

Manual of canine and feline cardiology. 2ª ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 

1995. 

ATKINS, C. Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Canine Chronic Valvular 

Heart Disease. Raleigh, NC. Journal of Veterinary Internal Medicine, v.23, n.6, 

2009. 

BANKS, W. J. Histologia Veterinária Aplicada. Manole, 2ª ed., São Paulo, 1992. 

BAPTISTA, S. I. P. Repercussões eletrocardiográficas em canídeos com 

Doença Mixomatosa da Válvula Mitral avaliados ecocardiograficamente. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Medicina Veterinária, Universidade Técnica de 

Lisboa. Lisboa, 2013. 

BONAGURA J. D.; SISSON D. Cardiopatias valvulares. In: Birchard SJ, Sherding 

RG. Manual Saunders: clínica de pequenos animais. 2ª ed. São Paulo: Roca, 2003. 

https://mckeevervetderm.com/wp-content/uploads/sites/543/2017/11/Myxomatous-Mitral-Valve-Disease-2017.pdf
https://mckeevervetderm.com/wp-content/uploads/sites/543/2017/11/Myxomatous-Mitral-Valve-Disease-2017.pdf


40 
 

 
 

BORGARELLI, M.; ZINI, E.;  D’AGNOLO,  G.; et al. Comparison of primary mitral 

valve disease in German Shepherd dogs and in small breeds. Journal Veterinary 

Cardiology, v.6, n.2, 2004. 

BORGARELLI, M.; SAVARINO, P.; CROSARA, S.; et al. Survival characteristics and 

prognostic variables of dogs with mitral regurgitation attributable to myxomatous 

valve disease. Journal of Veterinary Internal Medicine, v.22, n.1, 2008. 

BRIGHT, J. M.; MEARS, E. Chronic heart disease and its management. Veterinary 

Clinics of North America: Small Animal Practice, v.27, n.6, 1997. 

BUCHANAN, J. W. Chronic valvular disease (endocardiosis) in dogs. Advances in 

Veterinary Science and Comparative Medicine, v.21, 1977. 

CALVERT, C. A. Heart rate variability. Veterinary Clinics of North America: Small 

Animal Practice, v.28, n.6, 1998. 

CARNEIRO, T. M. S. A. Doença degenerativa mixomatosa crônica da valva 

mitral. Estudo retrospectivo de 45 casos. Dissertação (Mestrado) - Integrado de 

Medicina Veterinária, Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro. Vila Real, 

2011. 

CONNEL, P.; HAN, R.; ALLEN, J.G. Differentiating the aging of the mitral valve from 

human and canine myxomatous degeneration. Journal of Veterinary Cardiology, 

v.14, n.1, 2010. 

CORCORAN, B.; BLACK, A.; ANDERSON, H.; DUKES MCEVAN, J.; FRENCH, A. 

Investigation of mitral valve morphology in dogs with mitral valve endocardiosis using 

scanning electron microscopy. In: Proceedings of the 12th European College of 

Veterinary Internal Medicine/European Society of Veterinary Internal Medicine 

Congress. Munich, Germany; September 19–21, 2002. 

CROSARA, S.; BORGARELLI, M.; PEREGO, M.; et al. Holter monitoring in 36 dogs 

with myxomatous mitral valve disease. Australian Veterinay Journal, v.88, n.10, 

2010. 

CUNNINGHAM, J. G. Tratado de Fisiologia Veterinária. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004. 

DENNIS, S. Arrhytmias. In: FUENTES, V.; JOHNSON, L.; DENNIS, S. Manual of 

Canine and Feline Cardiorespiratory Medicine. 2ª ed. BSAVA. 2010. 

DESMARÁS, E.; MUCHA, C. J. Fisiología cardiovascular. In: BELERENIAN, G. C.; 

MUCHA, C. J.; CAMACHO, A. A. Afecções Cardiovasculares em Pequenos 

Animais. São Paulo: Interbook, 2003. 



41 
 

 
 

DETWEILER, D. K.; PATTERSON, D. F.; HUBBEN, K.; BOTTS, R. D. The 

prevalence of spontaneously occurring cardiovascular disease in dogs. American 

Journal Public Health, v.51, n.2, 1961. 

ECKARDT, L.; BREITHARDT, G.; KIRCHHOF, P. Approach to wide complex 

tachycardias in patients without structural heart disease. Heart. v.92, n.5, 2006. 

ETTINGER, S. J.; SUTER, P. F. The recognition of cardiac disease and congestive 

heart failure. In: ETTINGER, S.F.; SUTER, P.F. Canine Cardiology. Philadelphia, 

PA: WB Saunders, 1970. 

FALK, T.; JONSSON, L.; OLSEN, L. H.; et al. Associations between cardiac 

pathology and clinical, echocardiographic and electrocardiographic findings in dogs 

with chronic congestive heart failure. Veterinary Journal, v.185, n.1, 2010. 

GAGNA, C.; MEIER, D.; RU, G.; POSPISCHIL, A.; GUARDA, F. Pathology of mitral 

valve in regularly slaughtered pigs: an abattoir survey on the occurrence of myxoid 

degeneration (endocardiosis), fibrosis and valvulitis. Journal Veterinary Medicine 

Series A, v.14, n.1, 1998. 

GOMES JUNIOR, D. C.; et al. Degeneração valvar crônica em canino – Relato de 

Caso. PUBVET – Publicações em Medicina Veterinária e Zootecnia, Londrina, 

v.3, n.36, Edª 97, Art 682, 2009. 

GUGLIELMINI, C. Cardiovascular diseases in the ageing dog: diagnostic and 

therapeutic problems. Veterinary Research Communications. v.27, n.1, 2003. 

GUGLIELMINI, C.; CHETBOUL, V.; PIETRA, M.; et al. Influence of left atrial 

enlargement and body weight on the development of atrial fibrillation: retrospective 

study on 205 dogs. Veterinary Journal, v.160, n.3, 2000. 

HÄGGSTRÖM, J.; HANSSON, K.; KVART, C.; SWENSON, L. Chronic valvular 

disease in the Cavalier King Charles spaniel in Sweden. Veterinary Record, v.131, 

n.24, 1992. 

HÄGGSTRÖM, J.; HANSSON, K.; KVART, C. Heart sounds and murmurs: changes 

related to severity of mitral regurgitation in Cavalier King Charles Spaniels. Journal 

of Veterinary Internal Medicine, v.9, n.2, 1995. 

HÄGGSTRÖM, J.; PEDERSEN, H. D.; KVART, C. New insights into degenerative 

mitral valve disease in dogs. Veterinary Clinics of North America: Small Animal 

Practice, v.34, n.5, 2004. 

HAGGSTROM, J.; KVART, C.; PEDERSEN, H. D. Acquired valvular heart disease. 

In: ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. Textbook of veterinary internal medicine. 

5ª ed.  iladélfia   B  aunders,     . 



42 
 

 
 

HOFFMAN, B. F.; CRANEFIELD, P. F. The physiological basis of cardiac arrhytmias. 

American Journal of Medicine, v.37, n.1, 1964. 

International Small Animal Cardiac Health Council. Recommendations for the 

diagnosis and treatment of heart failure in small animals. Woodbridge, NJ: 

ISACHC Publication, 1994. 

JACOBS, G. J. Cardiomyopathies: their classification and pathophysiologic features. 

Veterinary Medicine, v.91, n.5, 1996. 

JONES, T. C.; HUNT, R. D.; KING, N. W. Patologia Veterinária. Editora Manole, 6ª 

ed., São Paulo, 1997. 

KITTLESON, M. D. Myxomatous atrioventricular valvular degeneration. In: 

KITTLESON, M. D.; KIENLE, R. D. (Eds). Small animal cardiovascular medicine. 

St. Louis: Mosby, 1998. 

KITTLESON, M. D. Syncope. In: KITTLESON, M. D., KIENLE, R. D. Small Animal 

Cardiovascular Medicine. St. Louis, MO: Mosby, 1998. 

KNIGHT H. D.; SLEEPER M. M. Fisiopatologia da insuficiência cardíaca. 

Segredos em cardiologia de pequenos animais. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

KOGURE, K. Pathology of chronic mitral valve disease in the dog. Japanese 

Journal of Veterinary Science, v.42, n.3, 1980. 

KOKOLIS, S.; CLARK, L. T.; KOKOLIS, R.; KASSOTIS, J. Ventricular arrhythmias 

and sudden cardiac death. Progress in Cardiovascular Disease. v.48, n.6, 2006. 

KVART, C.; HAGGSTROM, J. Acquired valvular heart disease. In: ETTINGER, S.; 

FELDMAN, E.; editors. Textbook of veterinary internal medicine. Diseases of 

dogs and cats. 5ª ed. Philadelphia: WB Saunders, 2000. 

KVART, C.; HAGGSTROM, J.; PEDERSEN, H. D.; HANSSON, K.; ERIKSSON, A.; 

JARVINEN, A. K.; et al. Efficacy of enalapril for prevention of congestive heart failure 

in dogs with myxomatous valve disease and asymptomatic mitral regurgitation. 

Journal of Veterinary Internal Medicine, v.16, n.1, 2002. 

MARTINS, B. L. N. D. Lesão Degenerativa Crônica da Valva Mitral em canídeos: 

Epidemiologia e diagnóstico ecocardiográfico – Estudo retrospectivo de 41 casos. 

Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária – Faculdade Técnica de Lisboa. 

Lisboa, 2008. 

MATTHEWS, L. R. Cardiopulmonary anatomy and physiology. Philadelphia: 

Lippincott, 1996.  

MENEGHETTI, T.M.; OLIVA, V.N.L. Anestesia em cães cardiopatas. MEDVEP - 

Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais e Animais de 

Estimação. v.8, 2010. 



43 
 

 
 

MOREIRA, D. A. R.; SOUSA, A. G. M. R.; VALENTE, P.; LEONE, E. H. Efeitos da 

estimulação com corrente elétrica contínua pulsátil sobre as propriedades 

eletrofisiológicas atriais. Estudo experimental da fibrilação atrial em cães. Arquivos 

Brasileiros de Cardiologia. v.83, 2004. 

MUCHA, C. J. Caracterização morfológica da valva mitral de cães normais e 

com degeneração valvar mixomatosa. Universidade Estadual de São Paulo 

(UNESP). Tese de Mestrado, 2002. 

MUZZI, R. A. L.; MUZZI, L. A. L.; ARAÚJO, R. B. et al. Diagnóstico 

ecoDopplercardiográfico da fibrose crônica da válvula mitral em cão. Arquivo 

Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.51, n.6, 1999. 

MUZZI R. A. L.; MUZZI L. A. L.; ARAÚJO R. B. Endocardiose da valva mitral: 

métodos de diagnóstico – revisão. Clínica Veterinária, v.5, n.27, 2000. 

MUZZI, R. A. L.; MUZZI, L. A. L.; ARAUJO, R. B.; LÁZARO, D. A. Doença crônica da 

valva mitral em cães: avaliação clínica funcional e mensuração ecocardiográfica da 

valva mitral. Arquivo Brasileiro Medicina Veterinária e Zootecnia, v.61, n.2, 2009. 

NELSON, R; COUTO, G. Doenças Valvar e Endocardíaca Adquiridas. In: COUTO, 

G.; NELSON, R., Medicina Interna de Pequenos Animais. 2ª ed. Mosby Inc. 2003. 

NELSON R. M.; COUTO C. G. Doenças valvares e endocárdicas adquiridas. 

Medicina interna de pequenos animais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

NETO, A. R.; MENDES, C. L.; REZENDE, E. A. C.; et al. Monitorização em UTI. 1ª 

Ed. Capítulo 6. Revinter, 2004. 

OLSEN, L. H.; FREDHOLM, M.; PEDERSEN, H. D. Epidemiology and inheritance of 

mitral valve prolapse in Dachshunds. Journal of Veterinary Internal Medicine, v.13. 

n.5, 1999. 

OLSEN, L. H.; MOW, T.; KOCH, J.; PEDERSEN, H. D. Heart rate variability in young 

clinically healthy Dachshunds: Influence of sex, mitral valve prolapse status, 

sampling period and time of day. Journal Veterinary Cardiology, v.1, n.2, 1999. 

OLSEN, L. H.; MARTINUSSEN, T.; PEDERSEN, H. D. Early echocardiographic 

predictors of mixomatous mitral valve disease in Dachsunds. The Veterinary 

Record, v.152, n.10, 2003. 

PAGE, C.; CURTIS, M.; SUTTER, M.; WALKER, M.; HOFFMAN, B. Farmacologia 

Integrada. 2.ed. São Paulo: Manole, 2004. 

PARKER, H.G.; KILROY-GLYNN, P. Myxomatous mitral valve disease in dogs: Does 

size matter? Journal of Veterinay Cardiology, v.14, n.1, 2012. 



44 
 

 
 

PEDERSEN, H. D. Mitral valve prolapse in 3-year old healthy Cavalier King Charles 

Spaniels. An echocardiographic study. Canadian Journal of Veterinary Research, 

v.59, n.4, 1995. 

PEDERSEN, H. D.; KRISTENSEN, B.; NORBY, B.; LORENTZEN, K. A. 

Echocardiographic study of mitral valve prolapse in dachshunds. Zentralblatt für 

Veterinärmedizin, v.43, n.2, 1996. 

PEDERSEN, H. D.; HÄGGSTRÖM, J.; FALK, T.; MOW, T.; OLSEN, L. H.; IVERSEN, 

L.; et al. Auscultation in mild mitral regurgitation in dogs: observer variation, effects of 

physical maneuvers, and agreement with color Doppler echocardiography and 

phonocardiography. Journal of Veterinary Internal Medicine, v.13, n.1, 1999. 

PEDERSEN, H. D.; LORENTZEN, K. A.; KRISTENSEN, B. O. Echocardiographic 

mitral valve prolapse in Cavalier King Charles Spaniels: Epidemiology and prognostic 

significance for regurgitation. The Veterinary Record, v.144, n.12, 1999. 

PEDERSEN, H. D.; HAGGSTROM, J. Mitral valve prolapse in the dog: a model of 

mitral valve prolapse in man. Journal of Cardiovascular Research, v.47, n.2, 2000. 

PEDERSEN, H. D. Mitral Valve Prolapse in the Dog. Pathogenesis, Pathophysiology, 

Diagnosis and Comparative Aspects of Early Myxomatous Mitral Valve Disease. 

Copenhagen, Denmark: The Royal Veterinary and Agricultural University, 2000. 

PETRIE, J.P. Practical application of Holter monitoring in dogs and cats. Clinical 

Techniques in Small Animal Practice, v.20, n.3, 2005. 

PHILIP, R. F. Pathology of myxomatous mitral valve disease in dog. Journal of 

Veterinary Cardiology, v.14, n.1, 2011. 

POMERANCE, A.; WHITNEY, J. C. Heart valve changes common to man and dog: a 

comparative study. Journal of Cardiovascular Research, v.4, n.1, 1970. 

RASMUSSEN, C. E.; FALK, T.; ZOIS, N. E.; et al. Heart Rate, Heart Rate Variability, 

and Arrhythmias in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease. Denver, CO: 

Journal of Veterinary Internal Medicine, v.26, n.1, 2012. 

Rush, J. E. Syncope and Episodic Weakness. In FOX, P. R.; SISSON, D.; MOÏSE, N. 

S. Moise, Textbook of canine and cardiology: principles and clinical practice. 2 

ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1999. 

SCHOBER, K.; BONAGURA, J. Can ventricular function be assessed by 

echocardiography in chronic canine mitral valve disease?. Journal of Small Animal 

Practice, v.50, n.1, 2009. 

SISSON, D.; KVART, C.; DARKE, P. G. G. Acquired valvular heart disease in dogs 

and cats. In: FOX, P. R.; SISSON, D.; MOÏSE, N. S. (Eds). Textbook of canine and 

feline cardiology. 2ª ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1999. 



45 
 

 
 

SOARES, E. C.; LARSSON, M. H. M. A.; YAMATO, R. J. Chronic valvular disease: 

correlation between clinical, electrocardiographic, radiographic and 

echocardiographic aspects in dogs. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, v.57, n.4, 2005. 

STEPIEN, R. L.; BONAGURA, J. D.; BEDNARSKI, R. M. Cardiorespiratory effects of 

acepromazine maleate and buprenorphine hydrochloride in clinically normal dogs. 

American Journal of Veterinary, v.56, n.3, 1995. 

SUNGNOON, R.; CHATTIPAKORN, N. Anti-arrhythmic effects of herbal medicine. 

Indian Heart Journal. v. 57, 2005. 

  EN ON, M.; O’REECE,  . Dukes. Fisiologia dos animais domésticos. Cornell 

University Press, 1996. 

SWENSON, L., HAGGSTROM, J.; KVART, C.; JUNEJA, R. K. Relationship between 

parental cardiac status in Cavalier King Charles Spaniels and prevalence and 

severity of chronic valvular disease in offspring. Journal of the American 

Veterinary Medical Association, v.208, n.12, 1996. 

TILLEY, L. P.; SMITH, F. Electrocardiography. In: TILLEY, L.; SMITH, F.; OYAMA, 

M.; SLEEPER, M. Manual of Canine and Feline Cardiology. 4ª ed. Missouri: 

Saunders. 2008. 

UFBERG, J. W.; CLARK, J. S. Bradydysrhythmias and atrioventricular conduction 

blocks. Emergency Medicine Clinics of North American. v.24, n.1, 2006. 

WHITNEY, J. C. Observation on the effect of age on the severity of heart valve 

lesions in the dog. Journal of Small Animal Practice, v.15, n.8, 1974. 

 


