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1 INTRODUÇÃO 

 A Medicina Veterinária é extremamente abrangente com relação às 

diferentes áreas de atuação. Ao longo da graduação foi possível ter 

contato com a maioria delas, levando os alunos a diferentes caminhos e 

escolhas. Dentre as possibi l idades, é possível citar algumas, como a 

Clínica Médica e a Clínica C irúrgica, seja de animais que cabem na 

palma da mão, ou daqueles com centenas de quilogramas; há também a 

Patologia, com avaliação de células, tecidos, órgãos, ou então de 

microrganismos; ou a parte de Inspeção e Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal, que são essenciais à saúde pública.  

 Para a vivência do estágio obrigatório supervisionado foram 

escolhidas duas áreas dist intas, a Clínica  Médica de Pequenos Animais 

e o Diagnóstico por Imagem Veterinário. A escolha destas áreas 

decorreu do interesse especí fico pela segunda, e pela importância e 

complementariedade da primeira, afinal, uma depende da outra para o 

sucesso no diagnóstico e tratamento do paciente. Desta maneira, os 

objetivos na realização do estágio em ambas as áreas envolveram o 

aprendizado, tanto para as especial idades, quanto para o 

desenvolvimento do raciocínio clínico abrangendo a Clínica Médica e o 

Diagnóstico por Imagem.   

 O estágio foi realizado no Hospital Veterinário Clinivet, localizado 

na cidade de Curit iba –  Paraná, no período de 4 de janeiro à 12 de março 

de 2021. Foi supervisionado pelo médico veterinário Rodrigo Friesen, 

clínico geral, especial izado em dermatologia veterinária, e orientado 

pela professora Mariana Hecke Tramontin, médica veterinária 

especializada em Diagnóstico por  Imagem Veterinário. Foram realizadas 

400 horas de estágio, sendo 280 horas na área de Clínica Médica de 

Pequenos Animais, e 120 horas na  área de Diagnóstico por Imagem 

Veterinário.  

 O Hospital Veterinário Clinivet é nacionalmente conhecido pela 
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diversidade de especial idades e pela infraestrutura completa, o que 

culmina em uma elevada rotatividade de atendimentos clínicos, 

cirúrgicos e exames. Desta forma, foi possível acompanhar prof issionais 

extremamente qualif icados durante o período de estágio, bem como  

diferentes casos, condutas diagnósticas e terapêuticas, procedimentos e 

exames de imagem. 

 As atividades desenvolvidas ao longo do período variaram de 

acordo com a área. Na Clínica Médica, foi possível acompanhar 

atendimentos gerais, bem como nas especial idades de Cardiologia, 

Dermatologia, Endocrinologia, Hematologia, Nefrologia, Neurologia, 

Oftalmologia, Ortopedia e Pneumologia, proporcionando novos 

conhecimentos. Já no Diagnóstico por Imagem, os exames realizados e 

que trouxeram aprendizados foram radio logia, ultrassonografia 

abdominal e ocular, tomografia computadorizada e ecocardiograf ia. O 

primeiro tipo de exame foi o  que mais agregou experiência com relação 

às diferentes técnicas ut il izadas para cada tipo de exame e projeção, 

bem como o posicionamento dos pacientes para a execução acurada.  

 Ao longo do período na área de Clínica Médica, foi desenvolvido 

maior interesse pela especialidade de Cardiologia Veterinária, não 

apenas pela clínica, mas também por envolver a ecocardiografia, um 

exame de imagem diagnóstica. Desta maneira, um caso de estenose da 

valva pulmonar foi o escolhido para ser relatado.  

 Sendo assim, o presente relatório tem como objetivo apresentar o 

local do estágio onde diversas vivências foram possíveis, e descrever as 

atividades desenvolvidas durante este período. Além disso, tem-se o 

objetivo de relatar um dos casos acompanhados, juntamente de uma 

revisão bibliográf ica acerca do tema.  
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2 DESCRIÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

O estágio foi realizado no Hospital Veterinário Clinivet (HV 

Clinivet),  localizado na cidade de Curit iba –  Paraná (Rua Holanda, nº 

894 –  Boa Vista, 82540-040) (Figura 1), no período de 4 de janeiro à 12 

de março de 2021. Foram realizadas oito horas diárias, totalizando 400 

horas, divididas nas áreas de Clínica Médica de Pequenos Animais (280 

horas) e Diagnóstico por Imagem Veterinário (120 horas). O p eríodo foi  

supervisionado pelo médico veterinário Rodrigo Friesen, e orientado pela 

médica veterinária Mariana Hecke Tramontin.   

  

 
FIGURA 1 –  Hospi ta l Veter inár io Cl in ivet,  local izado na c idade de Curi t iba –  

PR, 23/02/2021.  FONTE: Arquivo pessoal.  

 

Os atendimentos do hospital veterinário (HV) são divididos em 

consultas gerais e em especial idades, sendo alguns exemplos a 

Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia e Gastroenterologia. O 

funcionamento ocorre 24 horas,  sendo os atendimentos gerais realizados 

por ordem de chegada das 8 horas às 22 horas, por médicos veterinários 

de diferentes especial idades. Já as consultas com especial istas são 

realizadas com horário marcado. Da mesma maneira, os exames de 

imagem necessitam agendamento prévio, bem como req uisição 

veterinária para sua realização. A partir das 22 horas até as 8 horas, é 

considerado horário de plantão (segunda à sexta -feira). Nos finais de 
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semana, o horário de plantão tem início no sábado às 16 horas, com 

término na segunda-feira às 8 horas.  

O HV Clinivet é dividido em setores, sendo alguns deles as 

recepções, consultórios, internamentos, área de atendimento de 

emergência, setor de diagnóstico por imagem e centro cirúrgico.  Há duas 

recepções, a primeira e principal, denominada “Recepção 1” (R1 ) (Figura 

2), é localizada no andar térreo, possui maior número de atendentes, os 

quais são responsáveis pelo cadastro dos pacientes e cl ientes, bem 

como pela comunicação inicial entre eles e os médicos veterinários ou 

serviço de enfermagem. Além disso, nesta recepção há uma farmácia 

veterinária e também são comercial izados produtos al imentícios para 

animais e linha de petshop .  

 

 
FIGURA 2 –  Recepção 1  do Hospita l  Veter inár io Cl in ivet ,  Cur i t iba –  PR, com farmácia 
veter inár ia e comerc ia l ização de produtos a l iment íc ios  para animais  e l inha de 
petshop ,  11/03/2021.  FONTE: Arquivo pessoal .  
 

Ao lado da R1, encontram-se cinco consultórios destinados aos 

atendimentos gerais ou de especial idades. No 1º andar, próximos à 

“Recepção 2” (R2) , há mais dois consultórios uti l izados apenas para 

consultas de especial idades (Figura 3A), um consultório para 

atendimentos exclusivos de fel inos (Figura 3B), um voltado para 

vacinações (Figura 3C), e um para atendimentos exclusivos da 

especialidade de Cardiologia, realizados pela empresa Cardiologia 

Sarraff  (Figura 3D).  
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A R2 é destinada para a espera dos clientes e pacientes que 

passarão por consultas com especial istas, bem como para aqueles que 

realizarão exames de imagem, visto o setor de Diagnóstico por Imagem 

Veterinário (DIV) estar localizado ao lado desta recepção.  

 

 
FIGURA 3 –  Consul tór ios do Hospi tal  Veter inár io Cl in ivet ,  Cur i t iba –  PR, 09/02/2021.  
A –  Consul tór io ut i l izado para atendimentos de especia l idades.  B –  Consul tór io 
dest inado ao atendimento exc lusivo de fe l inos.  C –  Consultór io ut i l izado para  
vac inações .  D –  Consultór io para atendimentos da espec ia l idade de Cardio logia.  
FONTE: Arquivo pessoal .  

 

 O atendimento de pacientes de outras cidades é comum, bem como 

encaminhamentos realizados por outros médicos veterinários para dar 

prosseguimento a condutas diagnósticas e terapêuticas. Da mesma 

maneira, são realizados exames de imagem de pacientes oriundos da 

rotina clínica e cirúrgica do HV, além de pacientes encaminhados apenas 

para a realização de tais exames.  

O setor de DIV é composto por uma sala de ultrassonografia 

(Figura 4A), uma sala de radiograf ia (Figura 4B) e uma sala para estudos 

dos exames e confecção dos laudos (Figura 5). O setor de tomografia 

computadorizada (Figura 6) é localizado no subsolo do HV Clinivet, ao 

lado do setor de Fisiat ria Veterinária.  
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 O aparelho ut il izado nos exames de ultrassonografia é o Samsung 

HS40, com transdutores convexos modelos CA2-8AD e CA4-10M, e l inear 

modelo LA3-16AD (Coréia, 2018). As radiografias são realizadas com o 

aparelho de raios-x da marca CDK, de 500mA (Diadema –  SP), e 

colimador modelo LDM 206, com tecnologia CR, sendo a leitura das 

placas de imagem feitas pelo aparelho AGFA, modelo CR30-X (Brasil).  

O tomógrafo util izado é o Somatom Spirit, da Siemens, com 2 canais 

(Alemanha). E, por f im, as ecocardiograf ias, realizadas pelos 

cardiologistas, são feitas com o aparelho Philips Affinit i 50, com 

transdutores setoriais S4-2, S8-3 e S12-4 (Varginha –  MG, 2018).  

 

 
FIGURA 4 –  Salas  dest inadas a real ização dos exames de  u lt rassonograf ia  e 
radiograf ia do Hospi ta l  Veter inár io Cl in ivet ,  Cur i t iba –  PR, 22/02/2021. A –  Sala de 
u ltrassonograf ia. B –  Sala de radiograf ia.  FONTE: Arquivo pessoal.  

 

 
FIGURA 5 –  Sala para estudo dos exames de imagem e confecção dos laudos do 
Hospita l Veter inár io Cl inivet ,  Cur it iba –  PR, 23/02/2021. FONTE: Arquivo pessoal .  
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FIGURA 6 –  Tomograf ia computador izada do Hospita l Veter inár io Cl inivet,  Cur it iba –  
PR, 22/02/2021.  A –  Sala dest inada ao exame de tomograf ia computador izada.  B –  
Sala de comando para execução do exame. FONTE: Arquivo pessoal .  

  

 Estruturalmente, atrás dos consultórios do andar térreo e da R1, 

são localizados os internamentos, sendo que há sei s diferentes, voltados 

a pacientes específ icos. O “Tratamento 1” (T1) (Figura 7A) é o com maior 

quantidade de baias, e é destinado a até 21 cães de pequeno à médio 

porte considerados estáveis; o “Tratamento 3”, consiste de sete  canis 

maiores, destinados a cães estáveis de porte médio à gigante. Além 

destes, há um gati l, que abriga até 12 gatos estáveis, e uma área de 

isolamento para animais com doenças infecciosas, que comporta até seis 

animais, dentre cães e gatos. E, por f im, existem dois internamentos 

voltados à pacientes em estado grave, sendo um a unidade semi -

intensiva (U.S.I.), e outro a unidade de terapia intensiva (U.T.I.), ambos 

possuem número variável de berços ou baias, dependendo da quantidade 

de pacientes que necessitem cuidados intensivos.  

 

 

FIGURA 7 –  Tratamento 1 e sala de emergênc ia do Hospita l Veter inár io Cl in ivet,  
Cur i t iba –  PR, 16/03/2021. A –  In ternamento dest inado a cães estáveis  de  pequeno 
à médio por te.  B –  Sala dest inada ao atendimento rápido de pac ientes que chegam 
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em estado crí t ico ou emergênc ia.  FONTE:  Acadêmica Mar ia Eduarda Wolf f  do 
Rosár io.  

 

 Localizada ao lado do T1, e com acesso direto à R1, há uma sala 

de emergência (Figura 7B), a qual é destinada ao atendimento rápido de 

pacientes que chegam em estado crít ico ou emergência .  

Com relação aos centros cirúrgicos, existe um espaço dividido em 

3 partes: uma área onde ficam pacientes pré procedimento e pós -

imediato, outra uti l izada para paramentação, e os centros cirúrgicos.  
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3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As áreas escolhidas para vivência do estágio obrigatório 

supervisionado foram Clínica Médica de Pequenos Animais (CMPA) e 

Diagnóstico por Imagem Veterinário (DIV). O período de 04 de janeiro à 

19 de fevereiro de 2021,  foi realizado na área de CMPA, totalizando 280 

horas. Foi possível acompanhar atendimentos, condutas diagnóstica e 

terapêutica desenvolvidas pelos médicos veterinários, e resolução dos 

casos. Para os pacientes em que a internação foi necessária, foi possí vel 

acompanhar a evolução dos mesmos. Além disso, durante o estágio na 

área de CMPA foi possível acompanhar os atendimentos da Cardiologia, 

bem como a realização de exames ecocardiográf icos.  

Foram acompanhados 181 atendimentos na área de CMPA (Gráfico 

1), sendo 151 caninos e 29 fel inos, com idade variante entre 2 meses e 

18 anos. Foram contabil izadas todas as consultas, sendo retorno ou não. 

A casuíst ica foi determinada conforme espécie, sistema acometido e 

afecção, como consta na Tabela 1.  Os exames ecocardiográficos foram 

contabil izados junto à casuíst ica do Diagnóstico por Imagem Veterinário.  

Dentre as consultas acompanhadas, o sistema com maior 

acometimento foi o tegumentar, seguido do genitourinário. Com relação 

às afecções, as mais prevalentes fo ram doença renal crônica, 

piodermite, epilepsia, endocardiose estágio B1 e dermatite. Na 

classif icação de sistema como “Clínica Geral”, foram considerados 

reação à vacina e choque elétrico, e em “Medicina Veterinária 

Preventiva”, foram considerados check up , cuidados paliat ivos e 

vacinações. Animais que foram encaminhados à consulta cardiológica, 

porém não apresentaram alterações relacionadas ao sistema, não foram 

contabil izados.  
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GRÁFICO 1 –  Casuíst ica acompanhada no Hospi ta l  Veter inár io Clin ivet,  no per íodo 
de 04/01/2021 à 19/02/2021, na área de Clín ica Médica de Pequenos 
Animais,  tota l izando 181 casos.  

 
*Medic ina Veter inár ia Preventiva  

 

TABELA 1 –  Número de casos acompanhados no Hospi ta l Veter inár io Cl in ivet ,  no 
per íodo de 04/01/2021 à 19/02/2021, na área de Clín ica Médica de 
Pequenos Animais .  

Sistemas envolvidos e afecções* Canino (n=)  Fel ino (n=)  Total (n=)  

Cardiovascular     

Asc ite card iogênica  2 -  2 
Dirof i lar iose  1 -  1 
Endocardiose estágio B1  8 -  8 
Endocardiose estágio B2  2 -  2 
Endocardiose estágio C  6 -  6 
Endocardiose estágio D  1 -  1 
Estenose pulmonar  1 -  1 
Hemoparas itose  2 -  2 
Massa em mediast ino  1 -  1 

Clínica Geral     

Choque elétr ico  1 -  1 
Reação vac inal  1 -  1 

Endócrino    

Diabetes Mel l i tus  3 -  3 
Dis l ip idemia  4 -  4 
Hiperadrenocor t ic ismo Canino  5 -  5 
Hipoadrenocor t ic ismo 1 -  1 
Hipertr ig l icer idemia  -  1 1 
Obesidade -  2 2 

Gastrointestinal     

Abscesso pancreát ico  1 -  1 
Doença inf lamatór ia in test inal  -  2  2 
Fecaloma -  1 1 
Gastroenter i te  6 1 7 
Hepatopatia  1 -  1 
Intox icação por  chocolate  1 -  1 
Pancreat i te  2 -  2 
Tríade fel ina  -  1 1 

Genitourinário     

n= 27

n= 2

n= 15

n= 16

n= 29

n= 1

n= 4

n= 15

n= 20

n= 11

n= 5

n= 3
n= 33

Cardiovascular

Clínica geral

Endócrino

Gastrointestinal

Genitourinário

Hematologia

Locomotor

M.V.P.*

Nervoso

Oftálmico

Oncológico

Respiratório

Tegumentar

Clínica Médica de Pequenos Animais
Classificados conforme sistema acometido
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Sistemas envolvidos e afecções* Canino (n=)  Fel ino (n=)  Total (n=)  

Genitourinário     

Cis to renal  -  1  1 
Displasia renal  1 -  1 
Cis t i te inters t ic ia l fel ina  -  2 2 
Doença renal crônica  5 5 10 
Granuloma pós c is totomia -  1 1 
Hidronefrose 2 -  2 
L it íase ves ical  3 1 4 
Massa em tr ígono vesical  
Nefro l i t íase 

1 
1 

-  
1 

1 
2 

Pie lonefr i te  4 -  4 
Piometra  1 -  1 
Ureter ectópico  1 -  1 
Uretero l i t íase  -  1  1 

Hematologia     

Doença imunomediada  1 -  1 

Locomotor    

Fratura de rád io e ulna 2 -  2 
Fratura de metacarpos  -  1 1 
Displasia coxofemoral  1 -  1 

Medicina Veterinária Prevent iva     

Check up  1 1 2 
Cuidados pal ia t ivos  1 -  1 
Vacina  11 1 12 

Nervoso    

Ac idente vascular  encefá l ico  1 -  1 
Discoespondi l i te  1 -  1 
Doença do d isco intervertebral  3 -  3 
Epi leps ia  7 2 9 
Meningioma 1 -  1 
Meningoencefa l i te  2 -  2 
Síndrome de Wobbler  1 -  1 
Síndrome vest ibular  -  1  1 

Oftálmico    

Atrof ia  progressiva da ret ina  1 -  1 
Blefar i te  1 -  1 
Cerat i te  p igmentar  2 -  2 
Ceratoconjunt iv i te  seca  2 -  2 
Meibomite  1 -  1 
Protrusão de g lobo ocular  1 -  1 
Úlcera de córnea  4 -  4 

Oncológico    

L infoma 2 1 3 
Neoplas ia intracraniana 1 -  1 
Neoplas ia intraocular  1 -  1 

Respiratório     

Qui lotórax id iopát ico  -  1 1 
Traqueobronqui te  2 -  -  

Tegumentar     

Dermat i te  6 1 7 
Dermatof i tose 2 -  2 
Fol icu l i te  3 -  3 
Hipersens ib i l idade  4 -  4 
Malassez iose 1 -  1 
Mordedura 1 -  1 
Oti te  6 -  6 
Otohematoma 1 -  1 
Papi loma 1 -  1 
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Sistemas envolvidos e afecções*  Canino (n=)  Fel ino (n=)  Total (n=)  

Tegumentar     

Piodermite 9 -  9 
Reação urt icar i forme 1 -  1 
Seborre ia  1 -  1 

* Os casos foram c lass if icados  conforme o médico veter inár io espec ia l is ta que 
efetuou o atendimento c l ínico.   

 

Em seguida, do período de 22 de fevereiro à 12 de março de 2021, 

totalizando 120 horas, o estágio foi realizado na área de DIV. Neste 

momento, foi possível acompanhar a realização dos exames de 

radiografia, ultrassonografia e tomografia computadorizada. O primeiro 

tipo de exame foi o que mais agregou conhecimento, visto os acadêmicos 

serem os responsáveis pela execução do mesmo, posicionando o animal, 

bem como a definição da técnica util izada. Também foi possível 

acompanhar os estudos dos exames de imagem, assim como a emissão 

dos laudos.  

Ao longo deste intervalo, foram acompanhados e realiza dos 275 

exames de imagem, sendo 114 radiograf ias, 147 ultrassonografias 

(abdominal e ocular),  e 14 tomografias computadorizadas. Para a 

casuíst ica, foram contabilizados  também 48 ecocardiograf ias 

acompanhadas durante o período na área de CMPA, totalizando 323 

exames de imagem (Gráfico 2).  

A análise foi realizada conforme os sistemas acometidos, bem 

como quais foram as áreas avaliadas nos exames de radiograf ia, 

ultrassonografia e tomografia, conforme Tabelas 2, 3 e 4. Já o exame 

cardiológico, foi avaliado conforme as alterações encontradas durante 

sua execução, conforme Tabela 5.  

Dentre as modalidades, a ultrassonografia abdominal foi a mais 

executada, visto permitir a avaliação de diferentes sistemas, além de 

proporcionar melhor visualização e análise dos mesmos. Com relação 

aos sistemas avaliados em cada uma das modalidades, nas radiografias 

o de maior predominância foi o locomotor, nas ultrassonografias o 

sistema gastrointestinal, e nas tomografias o sistema cardiorrespiratório. 

A classif icação “Clínica Geral” abrangeu exames realizados em casos de 

investigação sem queixa específica, ou de solicitações externas de 
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exame, sem histórico prévio do paciente. Já na classif ica ção “Medicina 

Veterinária Preventiva”, foram considerados exames para check up .  

Com relação aos exames de ecocardiografia, houve prevalência da 

degeneração mixomatosa valvar mitral e de tricúspide (endocardiose) em 

diferentes estágios, sendo o B1 o de maio r ocorrência. É possível 

correlacionar tal informação com a idade dos animais, visto que  esta 

doença tem maior ocorrência em animais mais velhos, e a faixa etária 

abrangeu animais de 1 a 18 anos, sendo a média 10,3 anos.  

 

GRÁFICO 2 –  Casuíst ica de exames de imagem acompanhados no Hospita l  
Veter inár io Cl in ivet ,  no período de 04/01/2021 à 12/03 /2021 nas 
áreas de Clín ica Médica de Pequenos Animais e Diagnóst ico por  
Imagem Veter inár io, tota l izando 323 exames.  

 
 

TABELA 2 –  Número de exames de radiograf ia acompanhados no Hospi ta l Veter inár io  
Cl in ivet,  no per íodo de 22/02/2021 à 12/03/2021, na área de Diagnóst ico 
por  Imagem Veter inár io,  tota l izando 114 exames.  

Radiografia  

Sistema acometido  Total (n=)  

Clínica Geral  15 
Endócr ino 1 
Gastro intest inal  13 
Geni tour inár io  6 
Hematologia  1 
Locomotor  34 
Medic ina Veter inár ia Preventiva  13 
Nervoso 9 
Oftá lmico 1 
Cardiorrespiratór io  21 

Região Total  (n=)  

Abdome 8 
Tórax e traqueia  69 
Sistema apendicular  31 
Sistema axia l  6  

 

 

n= 114

n= 147

n= 14

n= 48

Radiografia

Ultrassonografia

Tomografia

Ecocardiografia

Diagnóstico por Imagem
Classificação de acordo com o exame realizado
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TABELA 3 –  Número de exames de u l trassonograf ia acompanhados no Hospi ta l  
Veter inár io Cl in ivet,  no per íodo de 22/02/2021 à 12/03/2021, na  área 
de Diagnóst ico por Imagem Veter inár io,  to ta l izando 147 exames.  

Ultrassonograf ia  

Sistema acometido  Total (n=)  

Clínica Geral  25 
Endócr ino 2 
Gastro intest inal  55 
Geni tour inár io  33 
Hematologia  1 
Locomotor  1 
Medic ina Veter inár ia Preventiva  18 
Nervoso 6 
Oftá lmico 3 
Respiratór io  2 
Tegumentar  1 

Ultrassonograf ia  

Modalidade Total (n=)  

Abdominal  144 
Gestac ional  1 
Ocular  2 

 

TABELA 4 –  Número de exames de tomograf ia computador izada acompanhados no 
Hospita l Veter inár io Cl in ivet ,  no período de 22/02 /2021 à 12/03/2021,  
na área de Diagnóst ico por  Imagem Veter inár io,  to ta l izando 14 exames.  

Tomografia computadorizada  

Sistema acometido  Total (n=)  

Cardiorrespiratór io  5 
Cl ínica Geral  1 
Locomotor  2 
Nervoso 4 
Oftá lmico 1 
Tegumentar  1 

Região Total (n=)  

Abdome 1 
Tórax  5 
Sistema apendicular  2 
Sistema axia l  6  

 

TABELA 5 –  Número de exames de ecocardiograf ia acompanhados no Hospita l 
Veter inár io Cl in ivet,  no per íodo de 04/01/2021 à 19/02/2021, na área 
de Cl ín ica Médica de Pequenos Animais , to ta l izando 48  exames.  

Ecocardiografia  

Alteração ou diagnóstico  Total (n=)  

Cardiomegal ia h iper tróf ica fe l ina  2 
Dirof i lar iose  1 
Doença cardíaca congêni ta (EP)  1 
Endocardiose estágio B1  27 
Endocardiose estágio B2  4 
Endocardiose estágio C  7 
Endocardiose estágio D  2 
Insuf ic iênc ia mitra l  e t r icúspide leves  2 
Massa adjacente ao át r io d ire i to  1 
Massa em mediast ino  1 
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4 DESCRIÇÃO DE UM CASO CLÍNICO DE ESTENOSE PULMONAR 

No dia 04 de novembro de 2020, foi atendido pela Cardiologia 

Sarraff , um paciente canino de 11 meses de idade, da raça Golden  

Retriever, de pelagem dourada, macho inteiro e 33,95Kg (Figura 8), com 

queixa principal de ascite (acúmulo de líquido em cavidade abdominal),  

sem dificuldade respiratória, e previamente diagnosticado por colega 

médico veterinário com cardiopatia, sem a realização de exames 

específicos.  

 

 
FIGURA 8 –  Pac iente canino, 11 meses de idade,  não castrado, Golden Retr iever ,  
atendido no Hospi ta l  Veter inár io Cl in ivet ,  no d ia 04 de novembro de 2020,  pela 
espec ial idade de Cardiologia Veter in ár ia. FONTE: Instagram, página @ajudejack .  

 

À ausculta cardíaca em exame físico, foi possível notar sopro 

sistólico grau IV/VI em região de base cardíaca, além de abdômen 

distendido com balotamento posit ivo, indicando ascite. Os demais 

parâmetros avaliados apresentavam-se dentro da normalidade, sendo o 

nível de consciência alerta, frequência cardíaca (FC) de 140 batimentos 

por minuto (bpm), tempo de preenchimento capilar (TPC) de 1 segundo, 

hidratação superior a 95%, escore de condição corpórea (ECC) 4/9, 

mucosas normocoradas.  
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O tutor relatou que três meses antes o animal foi ao petshop  tomar 

banho, quando foi notado o aumento de volume abdominal. O paciente 

foi levado a colega médico veterinário que o diagnosticou como 

cardiopata sem a realização de exames complementares, e prescreveu 

furosemida na dose 1,2mg/Kg, a cada 24 horas (SID); espironolactona 

na dose de 1,5mg/Kg/SID; e enalapri l  na dose de 0,4mg/Kg, a cada 12 

horas (BID). Além disso, foi relatado que no mês anterior foram 

realizados três procedimentos de abdominocentese. Foi notado que o 

paciente apresentou maior cansaço ao longo dos três meses pós -

diagnóstico em colega, assim como após as drenagens o animal 

apresentou normorexia, enquanto antes estava hiporét ico.  

Para definição diagnóstica e adequação da terapia do paciente, fo i 

realizado o exame de imagem de ecocardiograf ia com Doppler, o qual 

avalia a função cardíaca, bem como as estruturas internas do coração, 

f luxo sanguíneo e presença de anormalidades.  Como resultado, foram 

encontradas alterações em estrutura cardíaca, além da velocidade e 

pressão do f luxo sanguíneo aumentados, como descritos a seguir.  

Com relação à estrutura cardíaca, foram observados aumento de 

parede e cavidade do ventrículo direito (VD), caracterizando hipertrofia 

mista (componente excêntrico e concêntrico) (Figuras 9 e 10). Além 

disso, observou-se ret if icação do septo interventricular, sugerindo 

aumento da pressão no VD. Na análise da valva pulmonar, observou -se 

fusão comissural,  com fluxo turbulento na avaliação com Doppler  

colorido, e aumento da velocidade e gradiente de pressão (605 cm/s e 

146mmHg, respectivamente), caracterizando estenose pulmonar t ipo A 

de grau importante (Figura 11). Também foi observada dilatação pós -

estenótica (Figura 12). À avaliação com Doppler colorido, foi constatada 

regurgitação em valvas tricúspide e pulmonar (Figura 13). Além disso, o 

strain  do VD foi calculado em 16,8% (Figura 14), e o valor da excursão 

sistólica do anel tricúspide (Tricuspid anular plane systol ic excursion –  

TAPSE) mensurado em 1,4cm (Figura 15). A partir da avaliação das 

alterações, chegou-se ao diagnóstico de estenose pulmonar t ipo A 

importante, com aumento de átrio direito (AD) e hipertrofia mista de VD, 
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insuficiência de valvas tr icúspide e pulmonar, além de disfunção sistól ica 

inicial de VD (Laudo em Anexos).  

 

 
FIGURA 9 –  Imagem obt ida de ecocardiograf ia real izada em paciente canino de 11 
meses de idade,  Golden Retr iever,  macho não castrado,  no d ia 04/11/2020,  atendido 
no Hospita l Veter inár io Cl in ivet .  Através de anál ise su bjet iva e pela imagem em modo 
M, fo i  constatada h ipertrof ia  de parede e aumento de cav idade de VD. PVD –  parede 
de ventr ícu lo d ire i to;  VD –  ventr ícu lo d ire ito;  SIV –  septo interventr icu lar ;  VE –  
ventr ícu lo esquerdo; PVE –  parede de ventr ícu lo esquerdo.  

 

 
FIGURA 10 –  Imagem obt ida de ecocardiograf ia real iz ada em pac iente canino de 11 
meses de idade,  Golden Retr iever,  macho não castrado,  no d ia 04/11/2020,  atendido 
no Hospi ta l Veter inár io Cl in ivet.  Em modo B,  é possível v isual izar o aumento da 
cav idade de AD e VD, bem como hipertrof ia  em VD. AD –  átr io d i re i to; AE –  átr io  
esquerdo; VD –  ventr ícu lo d ire ito; VE –  ventr ícu lo esquerdo.  
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FIGURA 11 –  Imagem obt ida de ecocardiograf ia real izada em pac iente canino de 11 
meses de idade,  Golden Retr iever,  macho não castrado,  no d ia 04/11/2020,  atendido 
no Hospita l  Veter inár io Cl in ivet.  Em anál ise de f luxo pulmonar  ao Doppler  Espectral ,  
fo i  obt ida veloc idade 605cm/s e gradiente de pressão 146mmHg ,  valores ac ima da 
referênc ia,  suger indo estenose pulmonar impor tante .  

 

 
FIGURA 12 –  Imagem obt ida de ecocardiograf ia real izada em pac iente canino de 11 
meses de idade,  Golden Retr iever,  macho não castrado,  no d ia 04/11/2020,  atendido 
no Hospita l  Veter inár io Cl in ivet.  Em modo B, indicada pela seta,  é possível  v isual izar  
a d i la tação da artér ia pulmonar decorrente da estenose pulmonar .  AP –  ar tér ia 
pulmonar ; VD –  ventr ícu lo d ire ito; PE –  pós estenót ica.  
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FIGURA 13 –  Imagem obt ida de ecocardiograf ia real izada em pac iente canino de 11 
meses de idade,  Golden Retr iever,  macho não castrado,  no d ia 04/11/2020,  atendido 
no Hospita l Veter inár io Cl in ivet .  Em modo Doppler  color ido, foi  possível  aval iar  a  
regurgitação/ insuf ic iênc ia da valva pulmonar no pac iente.  

 

 
FIGURA 14 –  Imagem obt ida de ecocardiograf ia real izada em pac iente ca nino de 11 
meses de idade,  Golden Retr iever,  macho não castrado,  no d ia 04/11/2020,  atendido 
no Hospita l  Veter inár io Cl in ivet .  Stra in de VD com valor  16,8%, indicando d isfunção 
sistó l ica.  
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FIGURA 15 –  Imagem obt ida de ecocardiograf ia real izada em pac ient e canino de 11 
meses de idade,  Golden Retr iever,  macho não cast rado,  no d ia 04/11/2020,  atendido 
no Hospita l  Veter inár io Cl in ivet .  Na imagem em modo M, fo i  obt ido TAPSE 1,4 cm, 
valor  próx imo ao l imite infer ior ,  ind icando d isfunção s istó l ica de VD. PVD –  parede 
do ventr ícu lo d ire i to; VD –  ventr ícu lo d irei to; AT –  anel tr icúspide.  

 

Com a avaliação complementar da ecocardiograf ia, foi possível 

adequar o protocolo terapêutico do paciente, sendo prescritos 

furosemida na dose de 1,8mg/Kg/BID; espironolactona na d ose de 

1,4mg/Kg/BID; e enalapril,  mantido em 0,4mg/Kg/BID. Além  disso, os 

tutores foram informados sobre a possibil idade de correção cirúrgica,  

através do procedimento de valvuloplastia por balão.  

Foram realizados novos atendimentos do paciente nos dias 14  e 18 

de novembro de 2020, sem alterações clínicas, exceto a as cite, a qual 

foi drenada no segundo dia por procedimento de abdominocentese, 

resultando em 1,6 l itros de efusão serosanguinolenta.  

No dia 22 de janeiro de 2021, nova consulta foi realizada, com  o 

objetivo de dar seguimento à cirurgia cardíaca. Ao exame fís ico, foi 

auscultado sopro sistólico grau IV/VI em região de base cardíaca e 

abdômen distendido com balotamento positivo (ascite). Demais 

parâmetros físicos avaliados não apresentaram alterações , sendo 

frequência cardíaca de 100 bpm, mucosas normocoradas, p ulso forte, 

TPC de 1 segundo, ausculta pulmonar com campos pulmonares l impos, 

ECC 4/9, ref lexo de tosse negativo e normotermia.  
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Foi realizado novo ecocardiograma para avaliação pré -cirúrgica, no 

qual não foram evidenciadas novas alterações. Além disso, um 

eletrocardiograma pré-operatório foi realizado, que apresentou ritmo 

sinusal, FC 85 bpm e características de sobrecarga em VD (Figura 16).  

 

 
FIGURA 16 –  Trecho de eletrocardiograma real izado e m paciente canino de 11 meses 
de idade,  Golden Retr iever ,  macho não castrado,  no d ia 22/01/2021,  atendido no 
Hospita l Veter inár io Cl in ivet.  Na imagem, é possível  v isual izar  onda S profunda,  
indicando sobrecarga e remodelamento de VD (DI I ,  50mm/s,  N).  

 

Foram solicitados perfi l hematológico (Tabela 6), perfi l bioquímico 

para avaliação renal, hepática e gl icemia (Tabela 7), e coagulograma 

(Tabela 8) como exames complementares pré -operatórios. Tais exames 

foram realizados no dia 06 de fevereiro de 2021, exceto o coagulograma, 

realizado dia 18 de fevereiro de 2021. 

 

TABELA 6 –  Valores hematológicos obt idos de amostra sanguínea colh ida d ia 
06/02/2021,  de pac iente canino  de 1 ano e 2 meses  de idade,  Golden 
Retr iever , macho não castrado,  atendido no Hospita l Veter in ár io  
Cl in ivet.  

Hemograma Resultados obtidos Valores de ref.  do lab.  

Erit rograma   

Er i tróc itos  6,73 milhões/mm3  5,5 a 8,5 mi lhões/mm 3  

Hemoglobina 15,7 g/dL 12,0 a 18,0 g/dL  
Hematócr i to  44% 37 a 55% 
V.C.M.1  65,38 fL  60 a 77 fL  
H.C.M. 2  23,33 pg 19,5 a 24,5 pg 
C.H.C.M. 3  35,68% 30 a 36% 

Proteína plasmática  7,8 5,8 a 7,8 g/dL  

Leucograma   

Leucóc itos  10,7 mil /mm 3  6,0 a 17,0 mi l /mm 3  

Mielóc itos  0% 0mm3 0%           0/mm3 
Metamielóc i tos  0% 0mm3 0%           0/mm3 

Bastonetes  0% 0mm3  0 a 3%      0  a 300/mm3  

Segmentados  65% 6955mm 3  60 a 70% 3000 a 11500/mm3  

Eosinóf i los  7% 749m3  2 a 10% 100 a 1250/mm 3  

Basóf i los  0% 0mm3  0 a 2% 0 a 340/mm 3  

Linfóc i tos  21% 2247mm 3  12 a 30% 1000 a 4800/mm 3  
Monóc itos  7% 749mm3  3 a 10% 150 a 1300/mm 3  

Contagem plaquetária  272 mi l/mm3    200 a 500 mi l /mm 3  

1 –  Volume corpuscular médio.  
2 –  Hemoglobina corpuscular média.  
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3 –  Concentração de hemoglobina corpuscular média.  

 

TABELA 7 –  Valores de b ioquímica sér ica obt idos de amostra sanguínea colhida dia 
06/02/2021,  de pac iente canino de 1 ano e 2 meses de idade,  Golden  
Retr iever , macho não castrado, atendido no Hospita l Veter inár io  
Cl in ivet.  

Bioquímico sérico  Resultados obtidos Valores de ref.  do lab.  

Albumina 3,4g/dL 2,5 a 4,0g/dL 
Fosfatase Alcal ina  42,30U/L 21 a 102U/L 
Alanina Aminotransferase  30U/L 21 a 102U/L 
Gl icose 99mg/dL 60 a 100mg/dL 
Ureia 42mg/dL 15 a 40mg/dL 
Creat in ina 1,2mg/dL 0,5 a 1,4mg/dL 

 

TABELA 8 –  Coagulograma obt ido de amostra sanguínea colh ida d ia 18/02/2021, de 
pac iente canino  de 1 ano e 2 meses  de idade, Golden Retr iever,  macho 
não castrado,  atendido no Hospita l Veter inár io Cl in ivet .  

Coagulograma Resultados obtidos Valores de ref .  do lab.  

Tempo de protrombina  10 segundos  13 a 18 segundos  
Tempo de tromboplast ina 
parc ia l at ivada 

18 segundos 10 a 18 segundos 

 

Além dos exames de sangue, foi solicitada radiograf ia torácica para 

avaliação pré-operatória. A mesma foi realizada no dia 06 de fevereiro 

de 2021, na qual foi possível visualizar em projeção latero -lateral (LL), 

aumento da si lhueta cardíaca cranial em contato com o esterno, 

principalmente em projeção LL esquerda (região de 7 -8 horas) (Figura 

17). Além disso, em exposição dorsoventral (DV), foi notado 

abaulamento em região topográfica de artéria pulmonar (entre 1 -2 

horas), bem como abaulamento cardíaco entre 4-5 horas (Figura 18). 

Com relação aos campos e vasos pulmonares, não foram evidenciadas 

alterações. Desta forma, após a identif icação das alterações, chegou -se 

à impressão diagnóstica de que as imagens sugerem estenose pu lmonar, 

além de haver indícios de cardiomegalia, com aumento de átrio e 

ventrículo direitos.  
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FIGURA 17 –  Imagem obt ida de radiograf ia torác ica real izada no d ia 06/02/2021 em 
projeção latero- latera l  esquerda de pac iente canino de 1 ano e 2 meses de idade,  
Golden Retr iever,  macho não  castrado,  atendido no Hospita l Veter inár io Cl in ivet .  
Observa-se aumento de contato da s i lhueta cardíaca crania l com o esterno, entre 7 -
8 horas.  
 

 
FIGURA 18 -  Imagem obt ida de radiograf ia torác ica real izada no d ia 06/02/2021 em 
projeção dorsoventra l  de pac iente canino de 1 ano e 2 meses de idade,  Golden 
Retr iever , macho não castrado,  atendido no Hospita l  Veter inár io Cl in ivet .  Observa -
se abaulamento em região topográf ica de ar tér ia pulmonar pr inc ipal,  entre 1 -2 horas, 
e abaulamento cardíaco entre 4-5 horas.  

 

Visto os resultados dos exames complementares serem 

satisfatórios, no dia 19 de fevereiro de 2021, foi realizado o 

procedimento de valvuloplast ia por balão.  



38 

 

 

A medicação pré-anestésica (MPA) ut il izada para o procedimento 

foi meperidina na dose de 3mg/Kg e atropina em dose 0,025mg/Kg por 

via intramuscular (IM). A indução foi realizada com midazolam em dose 

0,25mg/Kg, cetamina em dose 0,5mg/Kg e propofol em dose 1mg/Kg/min. 

A manutenção foi realizada com remifentanil  em dose 10g/Kg/h e 

propofol em dose 0,2 –  0,05mg/Kg/min. 

O procedimento de valvuloplast ia foi parcialmente realizado 

através de acesso em veia jugular externa direita, com colocação de 

introdutor 10F através de técnica de Seldinger. Posteriormente, um 

cateter mult ipurpose (MP) foi introduzido e  progredido até o VD com 

auxílio do arco cirúrgico, para a aplicação de contraste iodado a fim de 

identif icar o tronco pulmonar e seus ramos. A part ir disso, foi introduzido 

um fio guia até o ramo esquerdo da artéria pulmonar (AP), para então o 

cateter MP ser removido, e um cateter balão ser introduzido até o tronco 

pulmonar.  

Ao longo do procedimento, o paciente apresentou algumas 

complicações devido à doença cardíaca. Houve momentos de arritmia 

supraventricular paroxística desde o início da cirurgia, poré m a part ir da 

introdução do cateter balão, houve progressão à taquiarritmia 

supraventricular sustentada, com repercussão hemodinâmica 

(hipotensão grave) e não responsiva à terapia antiarrítmica (amiodarona 

em dose 5mg/Kg). Foram aplicados também 2 bolus de  efedrina em dose 

0,2mg/Kg, 4 bolus de adrenalina em dose 0,01mg/Kg e 200mg de 

hidrocort isona, sem sucesso na reversão do quadro. O procedimento foi 

suspendido devido à instabilidade hemodinâmica do paciente, e ele foi 

encaminhado à U.T.I.  

Em U.T.I.  foi in iciada terapia com dilt iazem na dose 1,4mg/Kg a 

cada 8 horas (TID) para tratamento da arri tmia, o qual será mantido até 

a nova intervenção cirúrgica (a programar). No dia seguinte o paciente 

teve alta, sendo adicionada à terapia já estipulada para a insufi ciência 

cardíaca congestiva, o dilt iazem 1,4mg/Kg/TID, Rilexine® em dose 

18,7mg/Kg/BID/7 dias, e l impeza da ferida cirúrgica com gaze e solução 

fisiológica duas vezes ao dia, até ret irada dos pontos.  
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No dia 23 de fevereiro de 2021, foi realizado novo 

eletrocardiograma (Figura 19) para avaliação da terapia instituída. Como 

resultado foi obtido ritmo sinusal, FC 95bpm, aumento da duração e 

amplitude de onda P, o que sugere sobrecarga de câmara atrial esquerda 

e direita, e aumento da amplitude de onda S, que sugere sobrecarga e  

remodelamento de VD.  

 

 
FIGURA 19 -  Trecho de eletrocardiograma real izado em pac iente canino de 1 ano e 
2 meses de idade,  Golden Retr iever,  macho não castrado,  no d ia 23/02/2021, 
atendido no Hospita l Veter inár io Cl in ivet.  Na imagem, é p ossível v isual izar  onda S 
com maior  ampl i tude, suger indo sobrecarga e remodelamento de VD; e maior  
duração e ampl i tude de onda P,  que sugere sobrecarga de câmara atr ial  esquerda e 
d ire i ta (DII ,  25mm/s,  N/2).  
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5 REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO 

As doenças cardíacas congênitas (DCC), são caracterizadas pela 

má formação embrionária cardíaca ou de grandes vasos, associada a 

fatores ambientais, levando a diferentes graus de severidade 

(SERRANO, 2012; LUCINA et al. ,  2020). Algumas das DCC mais comuns 

em cães são persistência do ducto arterioso, estenose pulmonar (EP), 

estenose aórtica (SERRANO, 2012; SANTOS, 2019), defeito em septo 

ventricular, Tetralogia de Fallot (STRICKLAND & OYAMA, 2016) e 

displasia de tricúspide (WARE, 2015; GARNCARZ et al. ,  2017; 

BRAMBILLA et al. ,  2020).  

A estenose pulmonar é caracterizada pela obstrução ou 

estreitamento da saída do ventrículo direito à artéria pulmonar, seja de 

modo dinâmico ou fixo (SERRANO, 2012; OLIVEIRA, 2015; CHETBOUL 

et al., 2018; SANTOS, 2019), e é a terceira cardiopatia congênita de 

maior incidência em cães (SERRANO, 2012; RAMOS et al. , 2014; 

STRICKLAND & OYAMA, 2016; BEIJERINK et al. ,  2017), sendo 

diagnosticada em cerca de 17,5% a 32,1% dos casos, variando com a 

literatura (LUCINA et al., 2020).  

 Segundo Beijerink et al.  (2017), esta alteração pode ser 

decorrente da má formação embrionária das valvas ou da fusão das 

mesmas, e pode ser isolada ou ter outra DCC concomitante (BEIJERINK 

et al. , 2017; CHETBOUL et.al, 2018; SANTOS, 2019). Desta maneira, a 

alteração valvar pode ser classif icada como:  subvalvular, valvular ou 

supravalvular (Figura 20) (SCHROPE, 2005; FRANCIS et al. , 2011; 

STRICKLAND & OYAMA, 2016; SALAH & MAHMOOD; 2018).  

A estenose subvalvular pode ser decorrente da hipertrofia muscular 

em região infundibular abaixo da valva pulmonar (VP) (WARE, 2015; 

SANTOS, 2019),  ou devido à presença de um anel f ibroso em região 

subvalvular ou em base da VP (SERRANO, 2012). Além destas, nas 

raças Bulldog Inglês e Boxer, a estenose pode ser decorrente da origem 

e percurso anômalos do ramo esquerdo da artéria coronária, que faz 

constrição e estenose em região subvalvar da VP (STRICKLAND & 
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OYAMA, 2016; BEIJERINK et al. , 2017; SANTOS, 2019). A estenose 

supravalvular é rara quando isolada, e pode ocorrer por obstrução feita 

por um anel f ibroso supravalvar (BUSSADORI et al. ,  2000; BEIJERINK 

et al. , 2017; SANTOS, 2019).  

 

 
FIGURA 20 –  Class i f icações de estenose pulmonar.  A –  Estenose pulmonar  valvular .  
B –  Estenose pulmonar subvalvular .  C –  Estenose pulmonar  supravalvular.  AD –  átr io  
d ire i to; AO –  ar tér ia aor ta; AP –  ar tér ia pulmonar ; VD –  ventr ícu lo d ire ito; VE –  
ventr ícu lo esquerdo. FONTE: Adaptado de Park (2014) .  

 

A forma valvular da EP é a mais comum dentre as três 

classif icações (SCHROPE, 2005; FRANCIS et al.,  2011; OLIVEIRA, 

2015; BEIJERINK et al. , 2017; SANTOS, 2019). Ela pode ser ocasionada 

pela fusão das cúspides valvares,  denominada tipo A, ou pela displasia 

dos folhetos, denominada tipo B (SCHROPE, 2005; SERRANO, 2012; 

WARE, 2015; CHETBOUL et al. ,  2018; SANTOS, 2019).  No t ipo A, que 

segundo Chetboul et al. (2018) é o t ipo mais comum, além da fusão 

comissural das cúspides valvares, há leve espessamento dos folhetos,  

sem estreitamento do anel valvar. Enquanto no tipo B, há espessamento 

moderado à severo dos folhetos valvares,  hipoplasia do anel valvar e 

possíveis hipoplasia e/ou mínima fusão dos folhetos (SCHROPE, 2005; 

OLIVEIRA, 2015; CHETBOUL et al. , 2018).  

No caso relatado, um cão da raça Golden Retriever foi 

diagnosticado com EP e, segundo Arndt et al. (2012) e Oliveira (2015), 

tal raça pode apresentar predisposição genética. Além disso, Strickland 

& Oyama (2016) e Beijerink et al. (2017) af irmam que esta DCC tem 

maior prevalência em cães do que em gatos. Bulldog Inglês, Bulldog 

Francês, Schnauzer Miniatura, Pinscher, Beagle, Boxer, Samoieda e 

Terra Nova, são algumas das outras raças que têm maior predisposição 

a essa DCC (SERRANO, 2012; OLIVEIRA, 2015; WARE, 2015; 
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STRICKLAND & OYAMA, 2016; SANTOS, 2019).  Estudos também 

afirmam que machos apresentam maior predisposição para a ocorrência 

da EP, assim como o caso relatado (FRANCIS et al. ,  2011; RAMOS et 

al. , 2014; CHETBOUL et al. , 2018; SANTOS, 2019; BRAMBILLA et al. ,  

2020).  

As DCC são importantes causas de morbidade e mortalidade em 

cães com idade inferior  a um ano (OLIVEIRA et al. , 2011; SERRANO, 

2012), visto a redução da capacidade cardíaca em manter a pressão 

arterial e venosa, bem como a manutenção adequada da perf usão 

sanguínea (LUCINA et al. ,  2020). Desta maneira, o diagnóstico precoce 

é importante a f im da instituição de terapia conservadora ou cirú rgica 

adequada, para obtenção de melhores resultados e prognóstico 

(OLIVEIRA, 2015). O diagnóstico deste relato de caso foi feito quando o 

animal t inha 11 meses de idade, sendo então instituída terapia 

medicamentosa adequada, com decisão por correção cirúrgica 2 meses 

após o reconhecimento da EP.  

Ao contrário do caso, muitos animais permanecem assintomáticos 

durante o primeiro ano de vida, sendo a DCC diagnosticada como um 

achado, através da detecção de sopro sistólico em base cardíaca. No 

entanto, se a DCC for severa, o animal pode apresentar intolerância ao 

exercício, cianose, síncope, ascite e morte súbita (RAMOS et al. , 2014; 

OLIVEIRA, 2015; BEIJERINK et al ., 2017; SCANSEN, 2017). No caso 

relatado, o paciente apresenta uma EP do tipo A importante, levando a 

quadros de ascite,  os quais foram os únicos sinais demonstrados pelo 

animal até o momento do diagnóstico.  

Desta maneira, o animal foi diagnosticado já em insuficiência 

cardíaca congestiva direita (ICCD), sendo então iniciada a terapia 

medicamentosa para o controle do sinal clínico apresentado (ascite).  A 

furosemida é um diurético de alça que, segundo Ware (2015), deve ser 

associado a outro diurét ico nos casos de ICC. Desta maneira, associou -

se a espironolactona, um fármaco antagonista competit ivo da 

aldosterona (WARE, 2015). O objet ivo da inst ituição terapêutica desses 

fármacos é a redução da pré-carga cardíaca. Além destes, a terapia com 

enalapril  foi iniciada, visto que os inibidores da enzima converso ra da 
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angiotensina tem como objetivo a redução da carga ventricular, e da 

ativação neurohormonal (SANTOS, 2019).  

Segundo Ware (2015), a terapia deve ser adaptada de acordo com 

as necessidades de cada paciente, ajustando a posologia, adicionando 

ou substituindo medicamentos, bem como adequando o esti lo de vida do 

animal. Assim como o paciente do caso, animais com EP devem ter 

restrição de exercícios, visto que desta maneira há redução da carga de 

trabalho cardíaca (SERRANO, 2012; WARE, 2015; SANTOS, 2019).  

O diagnóstico da EP pode ser realizado  por meio de exames 

complementares: ecocardiograma com Doppler, cateterização com 

angiocardiograf ia, radiograf ia de tórax e eletrocardiograma (ECG), sendo 

os dois primeiros util izados para diagnóstico definit ivo (WARE , 2015; 

SALAH & MAHMOOD, 2018). No eletrocardiograma, a principal 

característica encontrada conferida pelo aumento do VD, é a onda S 

profunda (STRICKLAND & OYAMA, 2016; BEIJERINK et al. , 2017). Além 

disso, é possível visualizar o aumento cavitário de AD at ravés do 

alargamento da onda P (WARE, 2015).  No caso relatado, o animal 

apresentou ambas alterações em ECG, além de ritmo sinusal e FC dent ro 

dos valores de referência.  

Para melhor compreensão das imagens obtidas nos exames de 

radiografia torácica e ecocardiograma, o entendimento da fisiopatologia 

da EP faz-se necessário. A obstrução entre a saída do VD para a AP, faz 

com que exista maior resistência para a ejeção sanguínea, resultando 

em maior pressão sistólica e estresse à parede ventricular, levando à 

hipertrofia ventricular. Além disso, devido à alta pressão, ocorre a 

retif icação ou desvio à esquerda do septo interventricular. Da mesma 

maneira, a obstrução interfere na velocidade e fluxo com que o sangue 

entra na AP, aumentando a primeira e tornando o segundo turbulento, 

causando uma dilatação pós-estenótica (SERRANO, 2012; STRICKLAND 

& OYAMA, 2016; BEIJERINK et al. , 2017; VISSER et al. , 2019).  

A hipertrofia concêntrica do VD resulta no seu menor 

preenchimento durante a diástole, e como consequência leva ao aumento 

da pressão no átrio direito (AD). Outro fator que pode inf luenciar a 

pressão atrial,  é a regurgitação em valva tr icúspide causada pela 
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dilatação ventricular progressiva, ou por displasia da mesma (BOON, 

2011; WARE, 2015). Quando a pressão atrial se aproxima de 15mmHg, 

sendo a referência valor inferior à 5mmHg (BOON, 2011; BEIJERINK et 

al. , 2017), sinais de ICCD surgem, como ascite, derrame pleural e 

distensão jugular (BEIJERINK et al. , 2017; VISSER et al. , 2019). Há, 

ainda, decorrente desse aumento da pressão, di latação da câmara atrial  

direita (VISSER et al. , 2019).  

As radiografias torácicas são auxiliares ao processo diagnóstico,  

porém não trazem muitas informações relacionadas à severidade da 

doença (SERRANO, 2012). Das alterações que podem ser visualizadas,  

assim como observado no caso relatado, é possível notar hipertrof ia de 

VD desviando o ápice cardíaco para a esquerda (projeção DV) ou 

aproximando a silhueta ao esterno (projeção LL), e aumento/ 

abaulamento em região de tronco pulmonar em projeção LL (dilatação 

pós-estenótica) (WARE, 2015; STRICKLAND & OYAMA, 2016; 

BEIJERINK et al., 2017). Além disso, como também foi observado no 

caso, é possível visualizar o coração em forma de “D invert ido ” em 

projeção ventrodorsal ou DV (WARE, 2015).  Outras alterações que 

podem ser verif icadas, incluem a di latação da artéria pulmonar esquerda, 

redução da vasculatura periférica pulmonar e aumento da veia cava 

caudal (SERRANO, 2012; WARE, 2015; STRICKLAND & OYAMA, 2016; 

BEIJERINK et al. , 2017).  

Através do exame de ecocardiografia é possível avaliar as 

estruturas do coração, bem como a função cardíaca, f luxo sanguíneo e 

presença de anormalidades (BOON, 2011).  Ao avaliar a estrutura 

cardíaca nos modos M e B, de um animal com EP, é possível visualizar 

hipertrofia de VD, dilatação pós-estenótica em AP, e possíveis di latação 

de AD e alargamento de VD. Em modo B, decorrente da alta pressão em 

VD, é possível observar a ret if icação do septo interventricular  

(SERRANO, 2012; WARE, 2015; STRICKLAND & OYAMA, 2016; 

BEIJERINK et al. , 2017). No exame do caso relatado, tais alterações 

foram evidenciadas, direcionando ao possível diagnóstico, assim como 

à severidade da EP. 
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 A avaliação da VP também é possível através das modalidades 

supracitadas,  observa-se o espessamento e se há ocorrência de 

prolapso devido à alta pressão em AP (BOON, 2011; WARE, 2015; 

STRICKLAND & OYAMA, 2016; BEIJERINK et al. ,  2017).  Para 

identif icação de EP tipo B, são realizadas as mensurações da AP e da 

artéria aorta (Ao),  para então ser calculada a relação AP/Ao. O valor 

encontrado deve estar entre 0,8 e 1,15, caso inferior,  considera-se 

hipoplasia valvar (SERRANO, 2012; CHETBOUL et al. , 2018). A relação 

encontrada para o animal do caso relatado foi 1,02, confirmando não 

haver hipoplasia do anel, e que a estenose é do tipo A. 

Para avaliação de função cardíaca, é possível ut i l izar o Doppler 

colorido, pois ele auxil ia na localização da estenose, visto que o fluxo 

sanguíneo da região passa a ser turbulento e de maior velocidade após 

a área de obstrução. Sendo assim, nos casos em que há insuficiência 

pulmonar, como no caso relatado, é possível visualizar a severidade da 

mesma através deste modo (BEIJERINK et al. , 2017). Além desta 

insuficiência,  o animal apresentou regurgitação em valva tr icúspide 

concomitante à di latação do AD, a qual também é possível visualizar 

através deste modo, segundo Ware (2015) e Chetboul et al. (2018).

 Outro método para avaliação de função cardíaca, é a mensuração 

do deslocamento do anel tr icúspide em direção ao ápice ventricular no 

momento da sístole, chamado excursão sistólica do anel tr icúspide 

(Tricuspid anular plane systol ic excursion –  TAPSE) (LAPA, 2011).  

Segundo Visser et al.  (2014), essa distância deve estar entre 1,3cm e 

2,1cm para considerar a função sistól ica adequada. No caso relatado, o 

animal apresentou valor próximo ao limite inferior (1,4cm) indicando uma 

disfunção sistól ica inicial  de VD. 

Assim como o TAPSE, a técnica s train  pode ser uti l izada para 

avaliar a função sistólica do VD, a qual consiste na mensuração do 

percentual de deformação do tecido miocárdico (SILVA et al. , 2002; 

BRUNO, 2016). O animal do caso relatado apresentou strain  com valor 

16,8%, sendo a referência, segundo Visser et al. (2014), valor entre 

20,8% e 34,7%. Desta maneira, é possível inferir e corroborar com o 



46 

 

 

valor de TAPSE mensurado, que o animal possui disfunção sistól ica 

inicial de VD. 

O modo Doppler Espectral,  é uti l izado para determinar a velocidade 

do fluxo sanguíneo (v) na região da estenose, e posteriormente realizar 

o cálculo do gradiente de pressão (GP) através da equação de Bernoulli  

modificada (GP= 4v2) (BUSSADORI et al., 2000; SERRANO, 2012).  Estas 

informações são essenciais para quantif icar a severidade da estenose, 

visto que o GP e a alteração valvar são diretamente proporcionais 

(SERRANO, 2012; BEIJERINK et al ., 2017). As referências para a 

velocidade do fluxo sanguíneo e do gradiente de pressão em região de 

VP, são 450cm/s e 80mmHg em casos de estenose grave, 

respectivamente (BUSSADORI et al ., 2000; FRANCIS et al., 2011; 

WARE, 2015; STRICKLAND & OYAMA, 2016; BEIJERINK et al., 2017; 

CHETBOUL et al., 2018). No caso apresentado a velocidade do fluxo foi 

de 605cm/s e o gradiente de 146mmHg, sendo possível,  desta maneira,  

confirmar a severidade da EP do animal.  

 Por fim, a cateterização cardíaca com angiocardiograf ia também 

pode ser ut il izada para diagnóstico da EP. Através do pro cedimento, é 

possível visualizar o local da obstrução, a hipertrofia do VD, presença 

de regurgitação em tricúspide e a dilatação pós-estenótica (BEIJERINK  

et al. , 2017). Além disso, também é possível medir o gradiente de 

pressão da valva, bem como a pressão de enchimento do VD (WARE, 

2015).  

 A necessidade de tratamento e o prognóstico estão int imamente 

ligados com a severidade da EP (STRICKLAND & OYAMA, 2016). Em 

casos de EP leve à moderada, ou em pacientes assintomáticos, o 

procedimento de valvuloplast ia por balão (VPB) não é indicado, visto não 

trazer tantos benefícios ao animal (SCHROPE, 2005; BEIJERINK et al. ,  

2017). Porém, é de suma importância o controle ecocardiográfico destes 

pacientes, a fim de acompanhar possíveis evoluções em hipertrof ia 

ventricular, regurgitação de tricúspide e o desenvolvimento de 

componente infundibular da EP (BEIJERINK et al. , 2017; SANTOS, 

2019). Nestes casos de menor gravidade, segundo Oliveira (2015), é 

possível inst ituir terapia clínica com fármaco β-bloqueador, cuja 
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f inal idade é reduzir a frequência cardíaca e, como consequência,  

diminuir a demanda de oxigênio pelo miocárdio, aumentar a perfusão 

coronária, além de haver a possibil idade de reduzir a obstrução na saída 

do VD. 

 Em casos moderados à severos, há indicação da valvuloplastia por 

balão como terapia paliativa (SCHROPE, 2005; RAMOS et al. , 2014; 

WARE, 2015; STRICKLAND & OYAMA, 2016; BEIJERINK et al. , 2017). 

Desta maneira, o animal do caso relatado foi submetido ao procedimento, 

que tem como principal objet ivo, segundo Beijerink et al.  (2017), reduzir 

o gradiente de pressão sistólico, proporcionando redução dos sinais 

clínicos apresentados pelo animal. Segundo Ware (2015), tal 

procedimento pode não só reduzir os sinais clínicos, como eliminá-los, 

dando melhor qualidade de vida aos animais, além de aumentar a 

sobrevida dos mesmos. A terapia clínica para esses pacientes só é 

recomendada em casos de ICCD, com medicações como furosemida, um 

inibidor da enzima conversora da angiotensina e espironolact ona 

(WARE, 2015; SANTOS, 2019).  

 A VPB é realizada por acesso transvenoso em veia jugular externa 

ou veia femoral e, com auxí l io da cateterização cardíaca e 

angiocardiograf ia, é feita a passagem de um cateter-balão específ ico até 

a área de estenose, para então inf lar o balão e alargar o local da 

alteração (SCHROPE, 2005; RAMOS et al. , 2014; WARE, 2015; 

SCANSEN, 2017; SANTOS, 2019) (Figura 21). Segundo Beijerink et al.  

(2017), após análise de estudos retrospectivos, houve redução em cerca 

de 50% da estenose após a realização do procedimento em 75% a 80% 

dos animais tratados. Com relação a possíveis intercorrências, como no 

caso relatado, o paciente pode apresentar arritmia, hipotensão e 

hipoxemia (RAMOS et al. , 2014).  

O tratamento empregado na medicina veterinária segue o mesmo 

princípio que em humanos, como citam Child (2008) e Ruckdeschel & 

Kim (2018), sugerindo o tratamento da EP através da di latação da valva 

por meio de balão. Em humanos, da mesma maneira que em animais, 

aqueles com GP de 50 a 79mmHg, ou superior, devem passar pelo 

procedimento cirúrgico. Caso o gradiente seja inferior, deve ser 
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realizado o acompanhamento com exame ecocardiográf ico em intervalos 

de 2 a 5 anos. A VPB tem sido realizada com sucesso em humanos desde 

1982, sendo então considerada a terapia de escolha (WARNES et al. , 

2008; RUCKDESCHEL & KIM, 2018).  

 

 
FIGURA 21 –  I lustração do procedimento de valvuloplast ia  por  balão em caso de 
estenose da valva pulmonar.  FONTE: Adaptado de The Royal  Chi ldren’s Hospi ta l .  

  

Em análise retrospectiva de Beijerink et al. (2017), de 40 animais 

que realizaram a VPB, foi constatado que houve 53% menos óbitos 

decorrente da DCC, se comparado com 41 animais que não passaram 

pelo procedimento. Apesar de Ware (2015) afirmar que o proced imento 

aumenta a sobrevida do animal, há poucas informações a longo prazo 

(SERRANO, 2012). Sabe-se que o prognóstico de animais com EP é 

variável e depende da gravidade da mesma, animais como o do caso 

relatado, que tem regurgitação de tr icúspide e ICCD, t endem a ter um 

prognóstico ruim (WARE, 2015; SANTOS, 2019).  

 

 



49 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O período de estágio obrigatório supervisionado proporcionou 

diversas vivências e aprendizados. Foi possível ter o primeiro contato 

com o mercado de trabalho, além de colocar em prática todo o 

conhecimento adquirido ao longo dos cinco anos de graduação. No 

decorrer desses meses, l ições relacionadas à Medicina Veterinária foram 

aprendidas, seja de diagnóstico ou conduta terapêutica, mas também 

sobre como devemos nos relacionar com diferentes tutores e seus 

animais, ou até mesmo, seus “f i lhos”. A postura ética e profissional, bem 

como os relacionamentos interpessoais, foram reforçados frente às 

diferentes situações vividas.  

Com relação ao caso discutido no relatório, foi evidenciada a 

importância do diagnóstico precoce das doenças cardíacas congênitas: 

o sopro auscultado no fi lhote, nem sempre deve ser considerado 

inofensivo. Da mesma forma, o preparo e estudo prévio são essenciais 

para a melhor conduta frente aos casos que  surgem, visto que quanto 

antes o protocolo terapêutico for iniciado, melhor o desfecho para o caso. 

Além disso, foi possível aprender a importância do exame de 

ecocardiograf ia para determinar o diagnóstico, assim como o prognóstico 

de determinadas afecções cardíacas.  

Sendo assim, o período de estágio mostrou como é a realidade que 

enfrentaremos quando nos formarmos, teremos de pensar e raciocinar 

clinicamente e seremos responsáveis pela vida de nossos pacientes. 

Desta maneira, f ica também o aprendizado da importância dos estudos, 

cursos e atualizações constantes.  
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