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Resumo 

 

 A dispneia é reconhecida como uma emergência médica na prática clínica em 

animais de companhia. Torna-se, por isso, importante determinar, o mais rapidamente 

possível, a etiologia da mesma, principalmente nos casos de origem cardíaca ou 

respiratória, de modo a facilitar a abordagem ao animal e a posterior escolha do tratamento. 

Assim, o objetivo deste trabalho assenta na abordagem aos sinais clínicos que possam ser 

usados na prática clínica, para fazer a distinção entre dispneia de origem cardíaca e de 

origem respiratória, em cães e gatos. 

Neste trabalho, realizou-se uma análise comparativa dos dados recolhidos aos 

diferentes animais, cujo motivo da consulta foi a dispneia e que deram entrada no Hospital 

Veterinário de Molins ao longo de três meses, entre 2 de Janeiro a 31 de Março de 2018. 

Esta dissertação incluiu um estudo de 28 casos clínicos, 17 em gatos e 11 em cães. Foram 

analisados dados relativos à identificação do animal, história clínica, exame físico, exames 

complementares de diagnóstico (radiografia, ecocardiografia e tomografia computorizada, 

entre outros) e posterior acompanhamento dos casos. 

Observou-se uma maior percentagem de doenças respiratórias como causa de 

dispneia, tendo-se obtido uma percentagem de 76% (N=13) em gatos e de 55% (N=6) em 

cães. A dispneia de origem cardíaca observou-se maioritariamente em animais mais velhos 

e machos. O tipo de dispneia variou muito consoante a doença subjacente, havendo, 

contudo, uma maior percentagem de dispneia do tipo inspiratória nos animais com dispneia 

de origem cardíaca. Para além disso, observou-se que os sinais clínicos associados à 

dispneia de origem cardíaca incluíram, também, a tosse e a ascite, incluindo, também, a 

presença de ritmo de galope e sopro à auscultação cardíaca. Por outro lado, a dispneia de 

origem respiratória foi observada maioritariamente em animais machos e aparecendo, tanto 

em animais mais jovens, como em mais velhos. Os sinais clínicos observados nestes 

animais incluíram a presença de corrimento nasal, a dispneia do tipo inspiratório, expiratório 

ou misto, consoante a localização da doença, e uma auscultação cardíaca normal, ao 

contrário da auscultação torácica que, na maioria dos animais deste grupo, se encontrava 

alterada. Quanto à radiografia, nos animais com dispneia de origem cardíaca, observou-se 

que o derrame pleural e as alterações na silhueta cardíaca eram as alterações mais 

frequentes, enquanto nos animais com dispneia de origem respiratória foram observadas, 

maioritariamente, alterações no parênquima pulmonar, entre as quais o padrão 

broncoalveolar e o broncointersticial. O ecocardiograma foi realizado maioritariamente nos 

animais com suspeita de doença cardíaca, onde se observou aumento do rácio AE/Ao na 
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sua maioria. As alterações encontradas na tomografia computorizada permitiram, em alguns 

casos, estabelecer o diagnóstico final e avaliar a extensão da lesão. 

Assim, apesar do número de casos clínicos ter sido reduzida, a maioria dos 

resultados obtidos são semelhantes aos descritos na literatura. 

 

Palavras-chave: dispneia, diagnóstico diferencial, doenças cardíacas, doenças 

respiratórias, exames complementares de diagnóstico.  
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Abstract 

 

Dyspnea is recognized as a medical emergency in clinical practice in companion 

animals. It is therefore important to determine, as soon as possible, the etiology of the 

disease, especially in cases of cardiac or respiratory origin, in order to facilitate the approach 

to the animal and the subsequent choice of treatment. Thus, the objective of this work is 

based on the approach to clinical signs that can be used in clinical practice to distinguish 

between cardiac and respiratory dyspnea in dogs and cats. 

In this work, a comparative analysis of the data collected for the different animals was 

carried out. The reason for the consultation was dyspnea and they were admitted to the 

Veterinary Hospital of Molins over a period of three months, from January 2 to March 31, 

2018. This dissertation included a study of 28 clinical cases, 17 in cats and 11 in dogs. Data 

on animal identification, clinical history, physical examination, complementary diagnostic 

exams (radiography, echocardiography and computed tomography, among others) and 

subsequent case follow-up were analyzed. 

A higher percentage of respiratory diseases was observed as a cause of dyspnea, 

with a percentage of 76% (N = 13) in cats and 55% (N = 6) in dogs. Dyspnea of cardiac 

origin was observed mainly in older and male animals. The type of dyspnea varied greatly 

depending on the underlying disease, but there was a higher percentage of inspiratory-type 

dyspnea in the animals with dyspnea of cardiac origin. In addition, clinical signs associated 

with dyspnea of cardiac origin have also been reported to include cough and ascites, 

including also the presence of galloping and blowing rhythms at cardiac auscultation. On the 

other hand, dyspnea of respiratory origin was observed mainly in male animals and 

appearing in both younger and older animals. Clinical signs observed in these animals 

included the presence of nasal discharge, inspiratory, expiratory or mixed type dyspnea, 

depending on the location of the disease, and normal cardiac auscultation, as opposed to 

thoracic auscultation, which in the majority of the animals in this group, was altered. As to 

radiography, in animals with dyspnea of cardiac origin, it was observed that pleural effusion 

and cardiac silhouette alterations were the most frequent findings, whereas in the animals 

with respiratory dyspnea, there were mainly alterations in the pulmonary parenchyma among 

which are the bronchoalveolar and bronchointerstitial patterns. The echocardiogram was 

performed mainly in animals with suspected cardiac disease, where it was observed an 

increase in the AE / Ao ratio in most cases. The alterations found in the computed 

tomography allowed to determine the final diagnosis and assess the extent of the lesion. 
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Thus, although the number of clinical cases was reduced, most of the results 

obtained are similar to those described in the literature. 

 

Keywords: dyspnea, differential diagnosis, cardiac diseases, respiratory diseases, 

complementary diagnostic tests.  
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Introdução 

 

A dispneia é definida como a dificuldade respiratória ou a sensação de desconforto 

respiratório (Fonfara et al., 2011; Johnson, 2013). Independentemente da causa, alterações 

no padrão e no esforço respiratório são rapidamente observáveis. Um animal dispneico deve 

ser imediatamente observado por um Médico Veterinário, uma vez que estamos perante o 

comprometimento da função respiratória que pode levar a uma descompensação e 

progredir, posteriormente, para uma paragem cardiorrespiratória, culminando na morte do 

animal (Smith et al., 2015; Starybrat et al., 2016). 

Existem diversas doenças responsáveis pela dispneia, podendo ser tanto doenças 

cardíacas como respiratórias. A determinação das mesmas torna-se essencial nestas 

situações (Sumner e Rozanski, 2013). 

Após a estabilização do animal, podemos dar início à investigação da causa 

subjacente a partir de vários métodos de diagnóstico (Sharp, 2015). O diagnóstico passa 

principalmente pela história clínica, pelo exame físico, dando atenção à caraterização do tipo 

de dispneia (inspiratória, expiratória ou mista), pela radiografia torácica sendo, muitas vezes, 

necessário recorrer a outros exames complementares de diagnóstico, como a 

ecocardiografia, a eletrocardiografia e a ecografia abdominal e torácica. Também podem ser 

realizadas lavagens broncoalveolares ou broncoscopias e tomografias computorizadas 

(Laforcade, 2013). Os biomarcadores como, o NT-proBNP, têm sido utilizados para 

diferenciar a dispneia de origem cardíaca e origem respiratória. Sendo assim, conseguimos 

reduzir o quadro de diagnósticos diferenciais, distinguir entre dispneia de origem cardíaca e 

de origem respiratória e garantir um tratamento mais direcionado (Rozanski e Chan, 2005; 

Sumner e Rozanski, 2013). 

Deste modo, esta dissertação tem como objetivo elaborar uma revisão sobre a 

dispneia e as suas possíveis etiologias, com uma abordagem aos diferentes exames 

complementares de diagnóstico, indispensáveis à determinação da origem da mesma: 

cardíaca ou respiratória. Serão, também, apresentados casos clínicos de cães e gatos, cujo 

motivo da consulta foi a dispneia, no qual serão apresentados e analisados parâmetros, 

como a identificação do animal, a história clínica, os resultados do exame físico e dos 

exames complementares de diagnóstico realizados. Os resultados são posteriormente 

comparados com a literatura existente e discutidos no final. 
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1. Dispneia 

1.1. Definição 

A dispneia é definida como a dificuldade respiratória ou a sensação de desconforto 

respiratório (Forney, 2010; Fonfara et al., 2011; Johnson, 2013). Pode, também, ser 

conhecida por stresse respiratório ou falta de ar (Swift et al., 2009). 

A dispneia constitui uma emergência médica bastante frequente em Medicina 

Veterinária, sendo necessário a rápida estabilização do animal e a posterior identificação da 

causa subjacente. Deste modo, um rápido reconhecimento da localização da lesão e um 

tratamento direcionado, torna-se a chave para a sobrevivência do animal (Rozanski e Chan, 

2005; Sharp e Rozanski, 2013; Sumner e Rozanski, 2013a; Starybrat e Tappin, 2016). 

1.2. Fisiopatologia 

A dispneia resulta de um quadro de hipoxemia, quando há uma diminuição da 

pressão parcial de oxigénio arterial (PaO2), um aumento da pressão parcial de dióxido de 

carbono arterial (PaCO2) e um aumento do trabalho respiratório (Rozanski e Chan , 2005; 

Good e King, 2010; Sharp e Rozanski, 2013). A resposta fisiológica perante a hipercapnia 

ou hipoxia é o aumento da frequência respiratória, com o objetivo de expulsar o excesso de 

dióxido de carbono, melhorando, assim, a oxigenação do sangue (Good e King, 2010). 

Os valores de PaCO2 variam entre 35 a 45 mm Hg no cão e 30 a 35 mm Hg no gato 

(Good e King, 2010). O aumento deste valor acima dos 43 mm Hg no cão e dos 36 mm Hg 

no gato, resulta numa acidose respiratória primária, sendo que, quando os valores 

ultrapassam os 60 mm Hg, a situação é compatível com um estado de hipoventilação 

significativa (King e Clarke, 2010). Um aumento na PaCO2 para 50 mmHg estimula o 

Sistema Nervosa Central (SNC) a aumentar o volume tidal e a frequência respiratória, 

resultando no aumento da ventilação por minuto com o objetivo de expelir o excesso de CO2 

(Good e King, 2010). 

A PaO2 normal num animal com uma função pulmonar normal tem valores superiores 

a 85 mm Hg. Quando a função pulmonar atinge valores inferiores a 60 mm Hg, surge uma 

situação de hipoxemia (Good e King, 2010). Além disto, a saturação de hemoglobina no 

sangue arterial (SaO2) é outro fator desencadeante da hipoxemia quando diminui para 

valores inferiores a 95%, podendo causar complicações para o animal quando se está 

perante valores inferiores a 90% (Haskins, 2015). 
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A hipoxemia pode ocorrer por cinco mecanismos: baixa fração inspiratória de 

oxigénio (FiO2); hipoventilação; comunicações direita-esquerda; alterações da relação 

ventilação-perfusão; alterações da difusão e alterações da hemoglobina. 

A diminuição da fração inspiratória de oxigénio, que resulta num quadro de 

hipoxemia, pode ocorrer devido a altitudes elevadas ou quando um animal se encontra 

ligado a um circuito de ventilação (Hackett, 2009). Os animais que se encontrem a altitudes 

elevadas vão compensar, aumentando a ventilação alveolar, enquanto que um animal 

quando ligado, por exemplo, a um circuito anestésico com problemas no fornecimento de 

oxigénio, pode sofrer de uma diminuição da concentração de oxigénio inspirado e, 

consequentemente, uma diminuição da oxigenação do sangue arterial (Hackett, 2009; Sharp 

e Rozanski, 2013; Haskins, 2015). 

A hipoventilação resulta de uma diminuição do fluxo de oxigénio para os alvéolos, 

seja por uma causa neurológica primária, que impede a normal movimentação de ar para os 

pulmões, ou por uma causa secundária a uma doença grave do parênquima pulmonar (Lee 

e Drobatz, 2004; Sharp e Rozanski, 2013; Haskins, 2015). 

As comunicações direita-esquerda representam anomalias vasculares que fazem 

com que haja uma mistura do sangue arterial com o sangue venoso e diminuição da PaO2, 

que surge quando o sangue flui da circulação sanguínea direita para a esquerda, evitando a 

oxigenação nos pulmões (Lee e Drobatz, 2004; Sharp e Rozanski, 2013; Haskins, 2015). 

Exemplos incluem fístulas arteriais-venosas intrapulmonares, comunicação cardíaca direita-

esquerdo ou consolidação grave de um lóbulo pulmonar (Lee e Drobatz, 2004). 

As alterações da relação ventilação-perfusão são a causa mais frequente de 

hipoxemia. Os desequilíbrios ocorrem quando há alterações no padrão de ventilação e 

perfusão, sendo que as primeiras podem ocorrer devido a um estreitamento dos alvéolos 

por broncoespasmo, edema pulmonar ou acumulação de fluídos na parede das vias aéreas 

inferiores. Já as alterações na perfusão ocorrem na presença de tromboembolismo 

pulmonar (Lee e Drobatz, 2004; Waddell e King, 2007; Hackett, 2009; Sharp e Rozanski, 

2013; Haskins, 2015). Estes desequilíbrios são mais frequentes na insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC) e no tromboembolismo pulmonar (Lee e Drobatz, 2004). 

A difusão normal do oxigénio através da membrana alvéolo-capilar pode estar 

comprometida devido a um espessamento da mesma, pelo que a absorção de oxigénio 

diminui, devido ao aumento da distância até aos capilares (Lee e Drobatz, 2004). Isto pode 

ocorrer devido a diferentes processos patológicos, tais como fibrose, edema pulmonar ou 
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outras doenças que afetem, tanto o parênquima pulmonar, como os alvéolos (Lee e Drobatz, 

2004; Rozanski e Chan, 2005; Sharp e Rozanski, 2013). 

A hemoglobina é o maior transportador de oxigénio no corpo. Tem a função de fazer 

o transporte de oxigénio dos pulmões para os restantes tecidos e, de dióxido de carbono 

dos tecidos para os pulmões (Thom et al., 2013). Quando mais de 20 a 40% da 

hemoglobina é saturada em metahemoglobina, surge a hipoxemia (Lee e Drobatz, 2004). 

 

1.3. Tipos de dispneia 

Existem diferentes tipos de dispneia que, consoante a fase da respiração associada, 

podem ser classificados em dispneia inspiratória, dispneia expiratória ou dispneia mista. 

A dispneia inspiratória carateriza-se pela presença de sons respiratórios audíveis, 

como estridores, muitas vezes, notados sem o uso de estetoscópio e por um esforço 

inspiratório superior ao expiratório (Lee e Drobatz, 2004; Starybrat e Tappin, 2016). A 

inspiração é prolongada e está associada a doenças das vias aéreas superiores, como, por 

exemplo, a presença de um corpo estranho ou de uma massa (Lozano, 2013). 

A dispneia expiratória normalmente está relacionada com alterações das vias 

respiratórias inferiores, como por exemplo, o edema pulmonar. Carateriza-se pela presença 

de síbilos e/ou estertores durante a auscultação e por uma duração da expiração mais 

prolongada que a inspiração (Lee e Drobatz, 2004; Gompf, 2008; Good e King, 2010; Sigrist 

et al., 2011; Lozano, 2013). 

A dispneia mista carateriza-se pelos sinais de dispneia sem um componente 

inspiratório ou expiratório claro (Sigrist et al., 2011). 

Os animais com doença do espaço pleural ou doenças da parede torácica podem 

apresentar uma respiração rápida e superficial ou um padrão respiratório restritivo, 

representado por tentativas intermitentes de respirações profundas, com um aumento da 

frequência respiratória (Lee e Drobatz, 2004; Starybrat e Tappin, 2016). 

1.4. Etiologia: Respiratório versus Cardíaco 

As causas mais frequentes de dispneia podem ser, tanto de origem respiratória, 

como de não-respiratória (Luis-Fuentes, 1998). O conhecimento das diferentes causas de 

dispneia permitirá ao Médico Veterinário reduzir o quadro de diagnósticos diferenciais e 

garantir um tratamento mais direcionado (Rozanski e Chan, 2005; Sumner e Rozanski, 

2013a). A localização da região afetada é a chave para determinar o melhor maneio do 

animal (Sigrist et al., 2011; Sumner e Rozanski, 2013a). Em gatos, as causas incluem a 
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asma felina, a obstrução das vias aéreas superiores, as neoplasias associadas ao aparelho 

respiratório, as infeções do trato respiratório, as doenças do espaço pleural e a insuficiência 

cardíaca (Wells et al., 2014). Em cães, os problemas das vias aéreas, as doenças primárias 

ou secundárias do parênquima pulmonar e as doenças do espaço pleural são as causas 

mais frequentes de dispneia (Fonfara et al., 2011). No entanto, existe uma semelhança entre 

os sinais clínicos dos animais com dispneia de origem cardíaca e de origem respiratória, o 

que pode resultar em equívocos na interpretação de resultados (Sisson et al., 2007). 

 As causas respiratórias de dispneia podem ser divididas em diferentes categorias: 

doenças das vias aéreas superiores, doenças das vias aéreas inferiores, doenças do 

espaço pleural, doenças do parênquima pulmonar e alterações da parede torácica (King e 

Clarke, 2010; Sharp e Rozanski, 2013). Num outro grupo de doenças, encontram-se as 

doenças cardíacas (Tabela 1). O tromboembolismo pulmonar e as doenças com 

manifestação semelhante formam outro grupo (Sharp e Rozanski, 2013). 

Tabela 1- Classificação das diferentes causas de dispneia no cão e no gato e principais sinais 
clínicos manifestados (Adaptado de Lee e Drobatz, 2004; Mandell, 2004; Monnet, 2004; Silverstein, 
2004; Gidlewski e Petrie, 2005; Good e King, 2010; King e Clarke, 2010; Sigrist et al., 2011; 
DeFrancesco, 2013; Sharp e Rozanski, 2013; Sumner e Rozanski, 2013b; Starybrat e Tappin, 
2016). 

Doenças Causas Sinais clínicos principais 

Doenças das vias aéreas 

superiores 

- Doenças a nível da cavidade 

nasal; 

- Alterações do palato mole; 

- Paralisia da laringe; 

- Massas ou colapso da 

laringe; 

- Colapso da traqueia. 

- Aumento do esforço 

inspiratório; 

- Aumento mínimo da 

frequência respiratória; 

- Presença de ruídos 

respiratórios (estridores). 

Doenças das vias aéreas 

inferiores 

- Asma felina; 

- Bronquite crónica canina. 

- Aumento do esforço 

expiratório; 

- Tosse; 

- Produção excessiva de muco 

(asma felina). 

Doenças do parênquima 

pulmonar 

- Edema pulmonar 

cardiogénico/não-cardiogénico; 

- Pneumonia; 

- Contusão ou hemorragia 

pulmonar; 

- Doença intersticial; 

- Neoplasias. 

- Taquipneia; 

- Aumento do esforço 

inspiratório e expiratório. 

- Aumento dos sons 

respiratórios durante a 

auscultação torácica, incluindo 

a presença de estertores. 
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Tabela 1- Classificação das diferentes causas de dispneia no cão e no gato e principais sinais 
clínicos manifestados (Adaptado de Lee e Drobatz, 2004; Mandell, 2004; Monnet, 2004; Silverstein, 
2004; Gidlewski e Petrie, 2005; Good e King, 2010; King e Clarke, 2010; Sigrist et al., 2011; 
DeFrancesco, 2013; Sharp e Rozanski, 2013; Sumner e Rozanski, 2013b; Starybrat e Tappin, 
2016). (continuação) 

Doenças do espaço pleural 

- Pneumotórax; 

- Hérnia diafragmática; 

- Derrame pleural; 

- Neoplasias; 

- Infeções purulenta (ex: 

piotórax) ou idiopática (ex: 

quilotórax). 

- Padrão respiratório restritivo. 

Doenças da parede torácica 

- Traumatismo; 

- Defeito neuromuscular no 

controlo da respiração; 

- Dor à manipulação da zona 

lesionada (traumatismo); 

- Diminuição do movimento da 

parede torácica, zona 

abdominal e diafragma; 

- Por vezes, padrão respiratório 

paroxístico (segmento flutuante 

da parede torácica que se 

move independentemente da 

restante parede torácica 

quando o diafragma contrai). 

Doenças cardíacas 

- Insuficiência cardíaca 

congestiva; 

- Neoplasias cardíacas; 

- Doenças arritmogénicas; 

- Tromboembolismo arterial. 

- Tosse (principalmente no 

cão); 

- Letargia; 

- Anorexia; 

- Intolerância ao exercício; 

- Ascite; 

- Síncope. 

 

 

1.5. Diagnóstico 

Quando um animal chega dispneico, é necessário, inicialmente, realizar a sua 

estabilização imediata antes de se proceder a qualquer exame complementar de diagnóstico 

que possa agravar o seu estado (Sigrist et al., 2011). Após a estabilização do animal, a 

realização do exame físico deve ser efetuada com o mínimo stresse (Lee e Drobatz, 2004). 

1.5.1. Identificação do animal 
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A raça do animal deve ser levada em consideração, uma vez que tanto nos cães, 

como nos gatos, existem raças predisponentes ao desenvolvimento de determinadas 

doenças. Os gatos Siameses são mais predispostos a desenvolver doença broncopulmonar 

crónica, enquanto os Maine Coons, os Ragdolls e os Bosques da Noruega revelam maior 

predisposição para as cardiomiopatias (Culwell, 2017; Gunn-Moore, 2003; Ferasin, 2009). 

Determinadas raças de cães grandes e gigantes têm maior predisposição para a 

cardiomiopatia dilatada (CMD), do que para a doença respiratória (Culwell, 2017). É 

reportada uma grande incidência de hérnias diafragmáticas peritoneu pericárdicas em gatos 

Himalaya (Mathews, 2006). Certas raças, como a Cavalier King Charles Spaniel e a 

Miniature Dachshund, têm uma maior predisposição para desenvolver doença valvular 

degenerativa (Culwell, 2017). 

1.5.2. História Clínica 

 É sempre importante obter uma história clínica completa do animal. Podem obter-se 

informações importantes, como a duração e a progressão dos sinais clínicos, a medicação 

que esteja a ser administrada, a história prévia de doença cardíaca ou doença pulmonar, a 

possibilidade de ingestão de corpo estranho ou a história de traumatismo. Podem também 

ser relatadas pelo tutor queixas inespecíficas, como letargia, vómitos, diarreia, perda de 

peso, anorexia ou intolerância ao exercício. A presença de espirros ou corrimento nasal 

também deve ser documentada, se presente. Qualquer informação torna-se útil para obter 

uma primeira lista de diagnósticos diferenciais (Hendricks, 1989; King e Clarke, 2010; 

Silverstein e Drobatz, 2010; Sharp e Rozanski, 2013; Sumner e Rozanski, 2013a). 

 É, também, relevante abordar certas questões com os tutores, como o tempo a partir 

do qual o animal está no seu domicílio, qual o tipo de ambiente em que vive, a convivência 

com outros animais, entre outras. Muitas vezes, uma ideia do meio envolvente pode levar à 

suspeita de uma potencial exposição a uma toxina ou doença infeciosa. Outra questão a ter 

em consideração e bastante importante, também, é o estado da vacinação do animal 

(Silverstein e Drobatz, 2010). 

Portanto, a obtenção da história clínica completa, torna-se essencial para definir se o 

processo é agudo ou crónico (Starybrat e Tappin, 2016). Nos gatos, em particular, a 

dispneia pode ser acompanhada de anorexia, letargia ou mudanças no comportamento. Nos 

gatos com afeção das vias respiratórias inferiores, os tutores podem referir a tentativa de 

expulsão de bolas de pêlo, mas, na realidade, estarem perante um episódio de tosse. Os 

cães com ICC apresentam frequentemente história de perda de peso. Caso haja história de 

traumatismo, é necessário monitorizar bem o animal para a possibilidade de pneumotórax, 
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contusão pulmonar ou mesmo hérnia diafragmática. Alguns animais com dispneia podem ter 

uma doença pulmonar crónica, mas com agudização dos sinais clínicos (Sumner e 

Rozanski, 2013a). 

1.5.3. Sinais Clínicos 

Os espirros, o corrimento nasal e os ruídos respiratórios fazem parte dos sinais 

clínicos demonstrados pelos animais com doenças da cavidade nasal. A respiração de boca 

aberta não é frequente, exceto nos gatos que têm tendência para abrir a boca com o 

objetivo de aliviar a obstrução à passagem de ar. O Médico Veterinário deve começar por 

inspecionar a cavidade oral do animal e procurar alterações a nível dentário, do palato mole 

ou de outras estruturas (Silverstein e Drobatz, 2010). 

As vias respiratórias superiores incluem as passagens nasais, a laringe, a faringe e a 

traqueia (Lee e Drobatz, 2004; Forney, 2010). Os animais que apresentem alguma doença a 

este nível, podem manifestar ruídos respiratórios, sobretudo inspiratórios, que são 

escutados sem a necessidade do uso de um estetoscópio. São também acompanhados de 

extensão da cabeça e do pescoço, intolerância ao exercício, tosse, disfonia, dificuldade na 

ingestão de água referida pelos tutores como “engasgar” e tentativas de vómito (Lee e 

Drobatz, 2004; Silverstein e Drobatz, 2010). O animal pode apresentar-se cianótico e 

ortopneico (Tseng e Waddell, 2000). Normalmente, estes sinais podem ser exacerbados 

durante o exercício ou períodos de temperaturas elevadas, podendo mesmo resultar em 

síncope (Silverstein e Drobatz, 2010). 

Ao contrário das anteriores, as doenças das vias áreas inferiores manifestam-se com 

um aumento do esforço expiratório e os sinais clínicos alteram-se de acordo com o local e a 

gravidade da lesão (Lee e Drobatz, 2004). 

Os sinais clínicos manifestados por animais com afeções a nível do parênquima 

pulmonar caraterizam-se, no cão, por depressão, posição ortopneíca e tosse. 

Contrariamente, os gatos raramente tossem e apenas apresentam respiração de boca 

aberta quando já há um comprometimento respiratório grave (King e Clarke, 2010). A 

taquipneia, a dispneia mista, a taquicardia, a febre, a anorexia, o corrimento nasal purulento 

e os estertores são outros sinais clínicos que podemos observar em animais com estas 

doenças (Sigrist et al., 2011). 

São vários os sinais clínicos observados num animal com doenças a nível do espaço 

pleural. O animal normalmente apresenta um padrão respiratório restritivo, caraterizado por 

respirações curtas e superficiais, aumento do esforço respiratório, ortopneia e respiração 
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com componente abdominal. Os gatos podem apresentar respiração de boca aberta (Lee e 

Drobatz, 2004; Mandell, 2004; Silverstein, 2004; Macintire et al., 2005; Suave, 2009). A 

auscultação torácica pode revelar diminuição dos sons pulmonares, ventralmente ou 

dorsalmente, sendo esta condição sugestiva de derrame pleural e pneumotórax, 

respetivamente (King e Clarke, 2010; Silverstein e Drobatz, 2010). Na auscultação cardíaca, 

os sons cardíacos podem estar camuflados (Mellanby et al., 2002; Lee e Drobatz, 2004). 

Os animais com afeções da parede torácica demonstram, normalmente, dor à 

manipulação ou durante a palpação do tórax, diminuição do movimento da parede torácica 

durante a respiração e falta de suporte por parte dos músculos intercostais durante a 

mesma (Anderson et al., 1993; Lee e Drobatz, 2004; King e Clarke, 2010) É frequente 

observar um “segmento flai” que se carateriza pela presença de um segmento das costelas 

que se move independentemente das restantes. Ocorre o colapso para o interior durante a 

inspiração (Lee e Drobatz, 2004). 

O sinal clínico mais frequente em animais com ICC é a dispneia. Além disso, os cães 

que apresentem dispneia como consequência de uma ICC, podem apresentar à auscultação 

cardíaca, sopro cardíaco e arritmias. Os gatos com ICC como causa subjacente, podem ter 

uma auscultação do coração normal (Mandell, 2004). 

O derrame pericárdico pode estar associado com a presença de episódios de 

colapso, letargia, intolerância ao exercício, tosse, dispneia, distensão abdominal e 

inapetência (DeFrancesco, 2013). No entanto, quando há tamponamento cardíaco, os 

animais apresentam sinais de choque, como taquicardia, palidez das mucosas, tempo de 

retenção capilar diminuído e pulso fraco, dispneia, distensão da jugular e hepatomegalia. 

Além disso, à auscultação, os sons cardíacos vão estar camuflados e podemos ter presença 

de derrame pleural e ascite que, devido à pressão que exercem sob o diafragma e parede 

torácica, promovem a diminuição dos seus movimentos e o desenvolvimento de taquipneia 

(Stepien e Boswood, 2007). 

Por fim, quando um gato se apresenta à clinica com paraparésia ou paralisia dos 

membros posteriores, ausência de pulso femoral, vocalização, dispneia, almofadas 

plantares e unhas pálidas ou cianóticas, bem como, temperatura baixa, podemos desconfiar 

de um episódio de tromboembolismo arterial (Laste e Harpster, 1995; Rush et al., 2002). 

1.5.4. Exame Físico 

 Uma abordagem rápida e superficial ao animal pode dar-nos indicações importantes 

para a redução da lista de possíveis causas de dispneia. Num animal dispneico, a 
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observação da postura do animal, do esforço respiratório e da fase respiratória alterada, a 

frequência respiratória e a ausência ou presença de sons respiratórios audíveis ou na 

auscultação, podem dar-nos informação relevante para a elaboração de uma lista de 

diagnósticos diferenciais (Forney, 2010). 

 

1.5.4.1. Alterações na postura 

Os animais que apresentam dispneia, geralmente, adotam uma posição ortopneíca, 

de modo a minimizar a resistência ao fluxo de ar e a otimizar a oxigenação (Starybrat e 

Tappin, 2016). Em casos graves, os animais podem mesmo respirar de boca aberta. Outras 

caraterísticas que estes animais apresentam são a extensão do pescoço e a cabeça 

elevada, com o objetivo de endireitar a posição da traqueia. Os animais permanecem 

tipicamente de pé, sentados ou em decúbito esternal, o que permite maximizar o movimento 

da parede torácica de ambos os lados. A abdução dos cotovelos é outra adaptação que 

otimiza a capacidade de expansão da parede torácica (Good e King, 2010). 

 

1.5.4.2. Padrões respiratórios 

A observação do tipo de padrão respiratório é um dos pontos fulcrais para tentar 

localizar a lesão e a causa subjacente à mesma. A avaliação do esforço respiratório deve 

ser feita imediatamente, de modo a evitar fontes de stresse que alterem o comportamento 

respiratório do animal (Good e King, 2010). 

Podemos ter presentes dois tipos de padrões respiratórios: o padrão restritivo e o 

padrão obstrutivo, que estão associados a lesões com diferentes localizações anatómicas 

(Turnwald, 1995; Lee e Drobatz, 2004; Miller, 2007). 

Quanto ao padrão respiratório restritivo, este é caraterizado por respirações curtas, 

superficiais e rápidas, não havendo expansão total dos pulmões. Este tipo de padrão está 

relacionado com doenças do parênquima pulmonar ou alterações pleurais (Lee e Drobatz, 

2004; Mandell, 2004; Monnet, 2004; Silverstein, 2004; Miller, 2007). Tem como causa a 

diminuição da complacência pulmonar que, por sua vez, tem como consequência um 

aumento do esforço por parte dos músculos respiratórios, com o objetivo de gerar uma 

pressão intratorácica negativa suficiente para gerar uma respiração normal. Os animais com 

este tipo de padrão vão apresentar um aumento da frequência respiratória, de modo a 

compensar a diminuição da ventilação por minuto, desencadeada pela redução do volume 

tidal, com o objetivo de minimizar o trabalho respiratório (Good e King, 2010). 
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 No padrão respiratório obstrutivo são observadas respirações profundas e 

prolongadas e, conforme a região afetada, podem ter natureza inspiratória, nos casos das 

doenças das vias aéreas superiores, ou natureza expiratória, no caso das doenças a nível 

das vias aéreas inferiores (Mandell, 2004). O aumento do esforço inspiratório em animais 

com obstruções ou estreitamento das vias áreas superiores, resulta do aumento da 

resistência ao fluxo de ar durante a inspiração. A inspiração torna-se prolongada, embora a 

frequência respiratória possa não ser significativamente acima dos valores normais. Torna-

se, então, um ciclo vicioso, uma vez que a pressão gerada em cada respiração é maior que 

o normal, tendo como consequência o agravamento do colapso das vias aéreas. Nestes 

animais, a expiração encontra-se geralmente normal, dada a expansão das vias aéreas 

superiores devido à pressão na expulsão do ar através das mesmas (Good e King, 2010). 

Quando os animais manifestam aumento do esforço expiratório, é um quadro sugestivo de 

obstrução intratorácica das vias áreas inferiores. Nestas situações, a presença de 

inflamação, muco ou espasmos dos músculos lisos leva a um encerramento precoce das 

vias aéreas durante a expiração, que tem como consequência a retenção de ar na periferia. 

Há o recrutamento e a contração dos músculos abdominais durante a tentativa de expulsão 

do ar durante a expiração (Good e King, 2010). 

 Outro tipo de padrão respiratório que pode ser observado é a respiração paroxística, 

que pode ocorrer em duas situações diferentes. Uma delas, quando o animal tem fraturas 

em dois locais, numa ou mais costelas, e como consequência um segmento da parede 

torácica move-se independentemente da restante parede torácica. Outra situação, é num 

caso de fadiga muscular e insuficiência respiratória, devido ao trabalho respiratório 

excessivo. Ao contrário do que acontece numa situação normal, em que as costelas se 

movem cranial e lateralmente, enquanto o abdómen se move ligeiramente para fora, durante 

a inspiração, ocorre o colapso dos músculos intercostais caudais e das costelas para o 

interior da cavidade torácica. Neste tipo de alteração respiratória, o abdómen acaba, 

também, por colapsar interiormente durante a inspiração. A observação deste tipo de 

respiração indica-nos um sinal de doença respiratória grave (Good e King, 2010). 

 A respiração paroxística está associada a doenças do espaço pleural, entre elas, o 

derrame pleural, o pneumotórax e a hérnia diafragmática Este tipo de respiração é, muitas 

vezes, classificado como dispneia restritiva (Le Boedec et al., 2012). 

1.5.4.3. Outros parâmetros do exame físico 

Na presença de corrimento nasal é importante avaliar se é uni ou bi-lateral, bem 

como o tipo, a viscosidade e o odor do mesmo (Sobel, 2013). Outra parte do exame físico 
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deve assentar no exame da cavidade oral com o intuito de avaliar a presença, tanto de 

qualquer anomalia do palato, como a presença de uma fissura, bem como no exame da 

arcada dentária para procurar evidências de algum abcesso dentário ou fístulas oro-nasais. 

Por vezes, pode ser possível avaliar a laringe; contudo, não é um exame completo e 

rigoroso da mesma (Marretta, 1992; Harpster, 2004; Sobel, 2013). 

De seguida, podem ser avaliadas as membranas mucosas, quanto à cor e ao tempo 

de repleção capilar (Beatty e Barrs, 2010). A cor das mucosas pode variar consoante a 

alteração presente: as mucosas pálidas são indicativas de baixa perfusão periférica ou 

possibilidade de anemia; as mucosas hiperémicas são indicativas de inflamação sistémica 

ou hipertermia; as mucosas cianóticas são indicativas de hipoxemia. O aumento do tempo 

de repleção capilar sugere alterações na perfusão e pode dar indícios de choque, como por 

exemplo, choque hipovolémico (Lee e Drobatz, 2004; Mathews, 2006; Miller, 2007; Good e 

King, 2010). 

Outro parâmetro que se deve ter em consideração é a condição corporal e o peso do 

animal, uma vez que a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de doença 

respiratória (Fonfara et al., 2011). 

A palpação digital externa da área cervical, mais precisamente da traqueia, também 

deve ser realizada. Pode avaliar-se uma traqueia facilmente palpada, uma traqueia 

hipoplásica ou uma massa cervical que pode estar a comprimir a mesma. A partir da 

aplicação de uma compressão moderada na traqueia cervical, deve avaliar-se a 

sensibilidade desta pela produção de tosse. Quando a tosse é facilmente produzida, ou seja, 

quando há um aumento da sensibilidade da traqueia, pode estar-se perante uma 

inflamação/irritação generalizada das vias aéreas. O Médico Veterinário deve notar se a 

tosse é seca ou produtiva, porque, na sua maioria, as doenças parenquimatosas produzem 

corrimento nasal e tosse produtiva (Harpster, 2004; Miller, 2007; Sobel, 2013). 

A palpação do tórax é importante para detetar a presença de massas que podem 

estar a comprimir o tórax cranial a nível do mediastino ou a provocar uma obstrução das 

vias aéreas (miller, 2007). 

A palpação de todo o abdómen também se torna essencial para descartar uma 

possível rutura de diafragma. Um abdómen “vazio” sugere hérnia diafragmática (Starybrat e 

Tappin, 2016). 

A frequência respiratória e cardíaca e a auscultação de ambos os órgãos também 

deve ser realizada (Miller, 2007). Em situações normais, os sons pulmonares devem estar 
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presentes bilateralmente nos quatro quadrantes do tórax, estando ligeiramente aumentados 

cranioventralmente e na inspiração (Starybrat e Tappin, 2016). 

Perante um padrão respiratório restritivo, a auscultação torna-se uma ajuda essencial 

na distinção entre doenças do parênquima pulmonar e doenças do espaço pleural (Beatty e 

Barrs, 2010). A presença de estertores pode sugerir doença alveolar, indicando a 

possibilidade de pneumonia ou edema pulmonar e os síbilos indicam estreitamento das vias 

aéreas (Starybrat e Tappin, 2016). Na presença de borborigmos podemos desconfiar da 

presença de hérnia diafragmática (Beatty e Barrs, 2010). Nos casos em que ocorre 

diminuição ou ausência de sons pulmonares à auscultação, o Médico Veterinário deve 

desconfiar de doenças do espaço pleural, como derrame pleural, pneumotórax, massas 

intratorácicas, hérnia diafragmática ou consolidação pulmonar (Beatty e Barrs, 2010; 

Starybrat e Tappin, 2016). A zona onde ocorre a redução dos sons pulmonares depende da 

doença com que nos deparamos e da sua gravidade; por exemplo, o derrame pleural 

geralmente camufla os sons cardíacos, assim como no derrame pericárdico, e pulmonares 

na zona ventral devido à acumulação de fluído nesta zona pela gravidade, pelo que, muitas 

vezes, só conseguimos ouvir os sons na parte dorsal do tórax (Lee e Drobatz, 2004; Beatty 

e Barrs, 2010; Forney, 2010). Já nos casos de edema pulmonar, os estertores são melhor 

identificados a nível dorsal. Para além da auscultação torácica, deve ser realizada a 

auscultação da laringe e da traqueia de forma rotineira. Desta forma, podemos associar os 

sons auscultados a uma determinada região, isto é, avaliar se os sons provêm das vias 

aéreas superiores ou das inferiores (Beatty e Barrs, 2010). 

A auscultação cardíaca permite-nos detetar sopros ou ritmo de galope, normalmente 

associados a doenças cardíacas. Na presença destes, juntamente com síbilos ou estertores, 

devemos suspeitar de uma ICC esquerda e edema pulmonar (Mandell, 2004). 

A palpação do pulso femoral deve ser feita bilateralmente e pode dar informação 

quanto à qualidade do pulso e à frequência (Good e King, 2010; Starybrat e Tappin, 2016). 

A palpação do pulso juntamente com a auscultação cardíaca permite detetar arritmias, se 

estiver presente défice do pulso (Good e King, 2010). 

A tabela 2 representa um resumo dos sinais clínicos e dados do exame físico 

consoante a localização da doença. 
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Na figura 1 encontra-se esquematizada a abordagem a um animal dispneico no 

momento de chegada ao estabelecimento médico-veterinário e a diferenciação, consoante 

os dados clínicos obtidos, das possíveis causas de dispneia de acordo com a localização da 

lesão. 

Tabela 2- Dados clínicos consoante a localização da doença. 

 Doenças 

das vias 

aéreas 

extra 

torácicas 

Doenças 

das vias 

aéreas 

intra 

torácicas 

Doenças 

bronquiais 

Doenças 

do 

parênquim

a pulmonar 

Doenças do 

espaço pleural 

Doença 

cardíaca 

primária 

Tipo de 

dispneia 
Inspiratória Expiratória Expiratória Mista Inspiratória Expiratória 

Sons 

respiratório

s audíveis 

Sim Sim Sim Não Não Não 

Sons na 

auscultação 

torácica 

Aumentos 

dos sons 

respiratório

s 

Aumentos 

dos sons 

respiratório

s 

Sibilos 

expiratórios/ 

Aumentos 

dos sons 

respiratórios 
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Figura 1 - Alterações frequentes que ajudam na diferenciação de causa cardíaca e respiratória de 
dispneia (Adaptado de Good e King, 2010). 

 

1.6. Exames complementares de diagnóstico 

1.6.1. Radiografia 

A radiografia é uma das ferramentas mais usadas para estabelecer diferenças entre 

doenças respiratórias e doenças cardíacas (Nemanic et al., 2006; Miller, 2007; Sleeper et 

al., 2013). Porém, nem sempre é possível obter uma grande janela de informação a partir 

desta, uma vez que a cooperação do animal, a técnica do Médico Veterinário e a sua 

interpretação, a conformação do peito, a fase da respiração e a condição corporal do animal 
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são fatores que podem dificultar a qualidade da imagem radiográfica (Sisson et al., 2004; 

Miller, 2007). 

Os animais que apresentam sinais clínicos sugestivos de doença pulmonar ou 

cardíaca são candidatos à realização de uma radiografia torácica. Esta técnica serve, 

também, para investigar possíveis complicações a nível torácico em animais vítimas de 

traumatismo (Mark, 2000). Apesar de não fornecer um diagnóstico definitivo, é um auxílio na 

localização da fonte do dispneia e é um dos meios de diagnóstico que, a partir da 

observação do aparelho cardiorrespiratório, nos permite estipular os exames 

complementares a executar posteriormente, uma vez que é das provas iniciais a ser 

efetuada (Norris et al., 2002; Reinero e Mann, 2010; Sumner e Rozanski, 2013a). As 

radiografias do tórax devem ser apenas realizadas após a estabilização do animal, uma vez 

que implica a contenção e esta é uma fonte de stresse (Mark, 2000; Good e King, 2010). 

Geralmente, as radiografias são atrasadas até o animal receber o tratamento inicial 

necessário à sua estabilização, exceto quando estas são indispensáveis na abordagem 

inicial ao animal. De qualquer modo, nestes casos, o número de projeções deve ser 

minimizado e deve ser evitado colocar o animal em decúbito lateral ou dorsal, pois pode 

resultar no agravamento da sua dificuldade respiratória (Baines, 2010). A realização de uma 

série de estudos radiográficos permite avaliar a progressão da doença e a resposta à terapia 

implementada (Reinero e Mann, 2010). 

A avaliação de certos critérios na radiografia torácica, como a presença de edema 

pulmonar, cardiomegalia, entre outros, é essencial na diferenciação de dispneia de origem 

respiratória e de origem cardíaca (MacGregor, 2011). 

Num animal que se apresente com espirros, corrimento nasal (uni ou bilateral) ou 

suspeita de obstrução das vias aéreas superiores, está indicada a realização de uma 

radiografia sob anestesia da parte nasal, com o objetivo de um correto posicionamento do 

animal e diminuição de possíveis artefactos de movimento. Devem ser realizadas projeções 

latero-laterais, dorsoventrais e ventrodorsais para a procura de inflamação, líquido ou 

neoplasia que estejam a afetar uma determinada área (Silverstein e Drobatz, 2010). Os 

corpos estranhos a nível da cavidade nasal, podem ser diagnosticados através da 

radiografia consoante o tipo de material do mesmo. Os corpos estranhos constituídos por 

madeira ou gordura não são tão facilmente identificáveis, como os corpos estranhos 

radiopacos. Os sinais radiográficos incluem erosão dos ossos faciais e do vómer, destruição 

do padrão normal da turbina com aumento da opacidade do tecido mole nas passagens 

nasais (Suter e Lord, 1984; Saunders et al., 2003). 
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A radiografia é, também, uma mais-valia para avaliação de estruturas extra-torácicas, 

como a traqueia, pois permitir-nos-á procurar evidências da origem dos sinais clínicos 

(Silverstein e Drobatz, 2010). A radiografia na projeção latero-lateral será a melhor escolha 

para visualizar estas estruturas, mas no diagnóstico de deslocamento da traqueia, a mais 

eficaz é a projeção ventrodorsal (Vd). Esta condição pode ser causada pela presença de 

tumores, linfaedenomegalia, abcessos, aumento do diâmetro do esófago ou dos vasos e 

cardiomegalia (Baines, 2010). A elevação da traqueia ao nível da carina pode ser indicativo 

de uma massa a nível do mediastino, ou de uma massa cardíaca (Kneller, 1998). As 

radiografias da zona cervical com o animal em expiração ou inspiração, possibilitam-nos a 

observação de possíveis corpos estranhos ou massas que estejam a afetar a faringe, a 

laringe ou a traqueia (Silverstein e Drobatz, 2010). O colapso da traqueia é visível na 

projeção lateral, uma em expiração e outra em inspiração, uma vez que a traqueia cervical 

colapsa durante a inspiração e a traqueia torácica na expiração (Baines, 2010). O 

pneumomediastino causado, quer pela entubação endotraqueal, quer por traumatismo em 

gatos, carateriza-se pela perda de continuidade da sombra de ar do lúmen traqueal e é 

facilmente diagnosticado pela radiografia cervical (Baines, 2010; Silverstein e Drobatz, 

2010). 

 Normalmente, para a avaliação da cavidade torácica, são realizadas radiografias em 

projeções latero-laterais, dorsoventrais ou ventrodorsais (Silverstein e Drobatz, 2010). Com 

uma radiografia torácica é possível avaliar o parênquima pulmonar, as doenças do 

mediastino, as anomalias da vasculatura pulmonar e o tamanho da silhueta cardíaca (Beatty 

e Barrs, 2010; Sleeper et al., 2013). 

As alterações no espaço pleural, como a presença de ar, fluído ou tecido mole, são 

acompanhadas de perda de definição da silhueta cardíaca e do bordo diafragmático, linhas 

das fissuras interlobulares, arredondamento dos bordos pulmonares, alargamento do 

mediastino, separação dos bordos do pulmão da parede torácica e scalloping dos bordos 

pulmonares no bordo esternal (Mark, 2000; Silverstein e Drobatz, 2010). Contudo, as 

caraterísticas da imagem radiográfica do derrame pleural estão dependentes da quantidade 

de líquido presente (Mark, 2000). Segundo Myer (1978), existem determinados sinais 

radiográficos que são sugestivos do tipo de líquido presente. Na presença de transudados, a 

acumulação de líquido ocorre geralmente de ambos os lados do tórax, os bordos dos 

lóbulos pulmonares estão afiados e sem sinais de alteração da parede torácica. Nos casos 

de exsudado, os bordos pulmonares tendem a ser mais arredondados, o líquido pode ser 

unilateral e, em casos de presença de derrame com alguma cronicidade, podem coexistir 

sinais de pleurite. Quando a localização do líquido livre é variável, não existem sinais de 

pleurite, os bordos pulmonares estão afiados e há suspeita de traumatismo da parede 
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Figura 2 – A: Radiografia lateral de um Ragdoll de 7 anos com quiltórax. Os pulmões apresentam-se 
retraídos da periferia do tórax e um aumento de opacidade. A silhueta cardíaca e o bordo diafragmático 
encontram-se mascarados. B: Radiografia lateral de um Rottweiler de 10 meses com pneumotórax. 
Observa-se o deslocamento dorsal do coração (Adaptado de Baines, 2010). 

torácica. Neste caso, o mais provável é ser um caso de derrame hemorrágico. Na presença 

de quilotórax, o líquido acumula-se, geralmente, bilateralmente e pode estar encapsulado. 

Os bordos pulmonares estão arredondados e podem observar-se alterações da parede 

torácica. Contudo, em situações crónicas, podem estar presentes sinais de pleurite (Myer, 

1978). Na figura 2A, pode observar-se uma radiografia caraterística de um animal com 

quilotórax. A repetição das radiografias após a drenagem do líquido, facilita quer a avaliação 

de estruturas que estavam mascaradas pelo derrame pleural, quer a identificação de 

evidências de um processo a decorrer (Beatty e Barrs, 2010). Porém, diferentes doenças 

cardíacas também podem resultar em derrame pleural. Segundo um estudo realizado, 10% 

dos gatos com derrame pleural sofriam de cardiomiopatia hipertrófica (CMH) (Davies e 

Forrester, 1996). 

Nos casos de animais com pneumotórax, a imagem radiográfica carateriza-se pelo 

deslocamento dorsal do coração na projeção lateral, juntamente com retração dos pulmões 

da parede torácica (Silverstein e Drobatz, 2010) (Figura 2B). 

  

No parênquima pulmonar podem estar presentes diferentes tipos de padrões 

radiográficos (Miller, 2007). A distribuição dos infiltrados pulmonares dão evidências para a 

determinação da doença subjacente (Beatty e Barrs, 2010; Sharp e Rozanski, 2013). 

 O padrão intersticial ocorre em fases iniciais de edema pulmonar e ocorre quando os 

alvéolos estão preenchidos por ar e o interstício encontra-se mais proeminente. Esta 

caraterística dá um aspeto obscurecido ao pulmão, mascarando a anatomia dos vasos 

pulmonares, do coração e do diafragma. Por vezes, este padrão pode ser difícil de identificar 

B A 
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em animais obesos ou nos casos de uma má técnica radiográfica (Miller, 2007; Baines, 

2010). O padrão alveolar carateriza-se por uma densidade semelhante ao tecido mole e pela 

presença de broncogramas de ar. Os alvéolos preenchidos com líquido ou colapsados, 

visualizam-se pelo contraste destes com a densidade do parênquima pulmonar (Saunders e 

Keith, 2004; Miller, 2007). Estão presentes em alterações como pneumonia, hemorragia 

pulmonar grave, contusão pulmonar e edema pulmonar grave (Saunders e Keith, 2004; 

Beijerink, 2016). Já um padrão alveolar distribuído cranioventralmente é indicativo de 

pneumonia por aspiração. A contusão pulmonar pode aparecer radiograficamente como um 

padrão alveolar desigual. A visualização de um padrão broncointersticial pode ser indicativo 

de broncopneumonia; porém, as evidências radiográficas podem progredir posteriormente 

para um padrão tipicamente alveolar (Lee e Drobatz, 2004). Quando o pulmão apresenta um 

padrão alveolar sem a presença de broncogramas, podemos suspeitar de massas 

pulmonares, atelectasia, torção do lóbulo pulmonar ou granuloma pulmonar (Miller, 2007). O 

padrão bronquial está, normalmente, associado a doenças alérgicas ou parasitárias, mas 

também pode estar presente em gatos com ICC, asma ou bronquite crónica (Beijerink, 

2016). A forma dos brônquios também pode estar alterada nos casos de bronquiectasia 

(Baines, 2010). Contudo, uma imagem radiográfica torácica pode apresentar uma variedade 

enorme de padrões (Lamb, 1998; Saunders e Keith, 2004). 

Radiograficamente, o edema pulmonar pode apresentar-se de formas variadas, 

podendo exibir um padrão alveolar ou intersticial em diferentes regiões, incluindo a zona 

perihiliar, dorsocaudal, mais focal caudalmente ao coração ou distribuído pelos campos 

pulmonares (Beatty e Barrs, 2010). A radiografia permite a exclusão de causas cardíacas de 

dispneia a partir da avaliação da natureza e da distribuição dos infiltrados pulmonares que 

podem, por exemplo, excluir o edema pulmonar cardiogénico como causa de dispneia 

(Campbell, 2007). O edema pulmonar cardiogénico inicialmente afeta o interstício, mas em 

casos extremos, pode afetar os alvéolos e as vias aéreas menores (Mark, 2000). O edema 

pulmonar cardiogénico carateriza-se pela presença de cardiomegalia, congestão pulmonar e 

infiltrados intersticiais a alveolares. Nos gatos a sua distribuição é variável e inconsistente, 

enquanto que nos cães é geralmente perihiliar (Mark, 2000; Sharp e Rozanski, 2013). A 

presença de cardiomegalia, mais especificamente aumento do átrio esquerdo, acompanha 

frequentemente o edema pulmonar cardiogénico em gatos (Mark, 2000). Quanto à 

distribuição, o edema pulmonar não cardiogénico está associado a um padrão alveolar com 

uma distribuição caudodorsal (Drobatz e Saunders, 1995; Lee e Drobatz, 2004). 

As massas pulmonares podem apresentar-se na radiografia como um padrão difuso, 

múltiplos nódulos ou como um padrão miliar (Lee e Drobatz, 2004; Sharp e Rozanski, 2013). 
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No entanto, as metástases podem variar na sua apresentação (Sharp e Rozanski, 2013). As 

doenças granulomatosas, os abcessos ou as estruturas preenchidas por líquido, não devem 

ser descartadas (Silverstein e Drobatz, 2010). As pneumonias bacterianas normalmente 

desenvolvem distribuição cranioventral (Sharp e Rozanski, 2013). Quanto ao 

tromboembolismo pulmonar, as caraterísticas radiográficas são variáveis, mas podem incluir 

combinações de pulmão normal com derrame pleural, infiltrados alveolares desiguais, 

campos pulmonares hiperlucentes e a artéria pulmonar principal com uma proeminência 

focal na projeção dorsoventral (DV) (Flückiger e Gomez, 1984; Tseng e Waddell, 2000). Em 

casos de hipertensão pulmonar ou dirofilariose, a artéria pulmonar principal também 

aparece, na projeção DV, como uma proeminência focal quando dilatada (Silverstein e 

Drobatz, 2010). 

 A avaliação do mediastino deve ser igualmente realizada para descartar a presença 

de massas, de linfadenopatia, de líquido ou de pneumomediastino (Silverstein e Drobatz, 

2010). O deslocamento dorsal da traqueia e caudal da carina podem ocorrer aquando da 

presença de grandes quantidades de líquido, cardiomegalia ou massas mediastinais 

craniais. Estas últimas, para além de apresentarem estas alterações na imagem 

radiográfica, podem, também, ser acompanhadas de deslocamento caudal dos pulmões e 

deslocamento lateral das estruturas mediastinais (Beatty e Barrs, 2010). Numa projeção 

lateral será mais facilmente visível a presença de líquido, enquanto as massas mediastinais 

são melhor identificadas nas projeções Vd e DV, sendo, também, facilmente diferenciadas 

das massas pulmonares (Beatty e Barrs, 2010; Silverstein e Drobatz, 2010). 

Frequentemente, as massas mediastinais são acompanhadas de derrame pleural, pelo que 

o diagnóstico se torna difícil apenas com a radiografia (Beatty e Barrs, 2010). O 

pneumomediastino pode evoluir para enfisema subcutâneo e pneumoretroperitoneu ou, em 

casos mais graves, pneumotórax, sendo mais facilmente reconhecido na projeção lateral 

(Silverstein e Drobatz, 2010). 

 Apesar da ecocardiografia ser o método mais indicado para o estudo do coração, a 

radiografia é um complemento essencial para a avaliação da silhueta cardíaca e exclusão 

de causas cardíacas de sinais respiratórios (Fuentes, 2010). 

Um aumento da silhueta cardíaca pode resultar do aumento de uma das câmaras, de 

cardiomegalia generalizada ou de derrame pericárdico. O derrame pericárdico, que, 

posteriormente, pode evoluir para um tamponamento pericárdico, é descrito 

radiograficamente como um aumento da silhueta cardíaca com margens arredondadas e 

perda da definição da estrutura normal do coração (Baines, 2010). O coração fica com um 

aspeto globuloso em ambas as projeções como consequência do alongamento do pericárdio 

(Stepien e Boswood, 2007; Guglielmini et al., 2012; Côté et al., 2013; DeFrancesco, 2013). A 
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Figura 3 - Método de mensuração vertebral heart size nas projeções lateral (A) e ventrodorsal ou 
dorsoventral (B) no cão. L, eixo maior; S, eixo menor; T, traqueia; T4, quarta vértebra torácica; V, 
vértebras (Adaptado de Buchanan e Bücheler, 1995; Lister e Buchanan, 2000). 

forma como o coração se apresenta na imagem radiográfica está dependente de vários 

fatores, entre os quais: a taxa de acumulação de líquido pericárdico e a distensibilidade do 

pericárdio. Contudo, cães com volumes de líquido idênticos, podem ter a forma e o tamanho 

da silhueta cardíaca diferentes a nível radiográfico, uma vez que o nível de distensibilidade 

do pericárdio varia entre os animais (Wiegner e Bing, 1981; Côté et al., 2013). Geralmente, 

uma silhueta cardíaca maior pode ser causada por derrames pericárdicos que se acumulam 

lentamente, comparativamente a derrames que se acumulam num espaço curto de tempo 

(Gidlewski e Petrie, 2005). 

 O Vertebral Heart Size (VHS) é uma ferramenta objetiva que ajuda na avaliação das 

dimensões cardíacas. O sistema VHS permite determinar o tamanho do coração em 

comparação com o comprimento de uma determinada vértebra torácica (Litster e Buchanan, 

2000; Ghadiri et al., 2008). Deste modo, há a diminuição dos erros cometidos por 

interpretações subjetivas por parte dos Médicos Veterinários ou variações entre os animais. 

Segundo Suter e Lord (1970), os Médicos Veterinários que usam métodos subjetivos de 

avaliação da silhueta cardíaca tendem a sobrediagnosticar cardiomegalia em cães (Suter e 

Lord, 1970). Em determinadas situações, este método complementa o diagnóstico quando 

há suspeita de uma causa cardíaca na origem da dispneia. Nestes casos, torna-se 

necessário a repetição de radiografias para a realização de novas medições e, possibilitar 

assim, um controlo do tamanho do coração ao longo do tempo (Sleeper et al., 2013). Na 

figura 3 pode observar-se uma imagem esquemática do método de mensuração do VHS e, 

de seguida, na figura 4 a mesma técnica, mas numa imagem radiográfica no cão e no gato. 

 

  

  

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 4 - Método de mensuração do vertebral heart scale no cão (A) e no gato (B) (Adaptado de 
Baines, 2010). 

A avaliação radiográfica da parte abdominal permite suportar o diagnóstico de 

animais com insuficiência cardíaca direita, na medida em que a perda de detalhe da zona 

abdominal e a distensão abdominal num animal não obeso, identifica a presença de ascite. 

Além disto, a ausência de vísceras da zona abdominal, pode indicar hérnia diafragmática 

peritoneopericárdica, juntamente com a visualização de diferentes opacidades de tecidos 

moles na zona do pericárdio e perda de definição do bordo diafragmático. A hepatomegalia 

é um sinal pouco indicativo de problema cardíaco, mas, em conjunto com outros dados, 

pode sustentar o diagnóstico (Mark, 2000). 

 

1.6.2. Ecocardiografia 

 A ecocardiografia é um dos métodos não invasivos que nos permite avaliar a função 

e a anatomia cardíaca, bem como, alterações sugestivas de doença cardíaca e a sua 

gravidade (Fuentes, 2004; Sisson et al., 2007). Tem como objetivos identificar doenças 

congénitas ou adquiridas e o seu efeito hemodinâmico, avaliar a função valvular e a função 

diastólica e sistólica e, por fim, quantificar o volume sanguíneo através das câmaras 

cardíacas (Fuentes, 2010; Côté, 2015). Está indicada em animais com dispneia, quando há 

suspeita de doença cardíaca. Porém, certos animais em stresse respiratório grave 

necessitam de ser previamente estabilizados (Côté, 2015). Em muitos animais a 

ecocardiografia sustenta e estabelece o diagnóstico final (Singh et al., 2014). 

A ecocardiografia permite avaliar a presença de derrame pleural e perceber se tem 

como causa a ICC, pois permite verificar se há ou não a presença de dilatação atrial como 

consequência do aumento da carga de volume e pressão (Beatty e Barrs, 2010). Se, para 

além destas alterações, for observado um derrame pericárdico, é provável que seja 

consequência da mesma causa do derrame pleural (Hall et al., 2007). Se o derrame pleural 

não tem origem cardíaca, as alterações na ecocardiografia serão mínimas ou inexistentes 

(Côté, 2015). 

A B 
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Figura 5 - Derrame pericárdico grave (setas) num cão Bulldog Francês de 8 anos com uma massa 
de base cardíaca. Modo bidimensional, plano paraesternal direito de eixo curto (Imagem 
gentilmente cedida pelo HVM). 

Além disto, a ecocardiografia é outro método de diagnóstico para a identificação de 

derrame pericárdico (Figura 5), que pode ser observado como uma área anecóica entre o 

epicárdio e o pericárdio. O tamponamento cardíaco é diagnosticado nos casos em que se 

visualiza o colapso das paredes do átrio e ventrículo direito na diástole (Gidlewski e Petrie, 

2003; Stepien e Boswood, 2007). Também é útil na identificação de neoplasias 

intrapericárdicas, permitindo a sua visualização direta e dos seus efeitos a nível da função 

cardíaca (Berg e Wingfield, 1984; Gidlewski e Petrie, 2003). A classificação histológica pode 

ser sugerida pela localização da massa: massas na zona do átrio direito ou aurícula direita 

são indicativas de hemangiossarcomas; as massas entre a artéria aorta e a pulmonar são 

sugestivas de neoplasias da base cardíaca, sendo as mais frequentes os quemodectomas. 

Contudo, a ecocardiografia nem sempre deteta as massas com uma especificidade e 

sensibilidade de 100% (Ware, 1995; Fox et al., 1999; Gidlewski e Petrie, 2003). Por vezes, a 

presença de derrame pericárdico facilita a visualização da base cardíaca e das aurículas, 

permitindo a deteção mais fácil da massa cardíaca (Gidlewski e Petrie, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este método de diagnóstico também permite a deteção de hipertensão pulmonar, a 

consequência cardíaca primária de doença pulmonar, e que pode ser responsável pela 

dispneia intermitente em animais que não apresentam infiltrados pulmonares nas imagens 
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radiográficas (Campbell, 2007). Visualiza-se uma hipertrofia excêntrica/concêntrica do 

ventrículo direito que se carateriza, respetivamente, pela dilatação ventricular e aumento da 

espessura da sua parede (Johnson et al., 1999). Nos casos mais graves pode, também, ser 

observada a dilatação da artéria pulmonar principal (Campbell, 2007). 

A determinação do rácio átrio esquerdo/artéria aorta (AE/Ao) é outra ferramenta 

disponibilizada pelo aparelho de ecocardiografia, permitindo determinar as dimensões do 

átrio esquerdo (Sumner e Rozanski, 2013a). 

Apesar da ecocardiografia ser um método de eleição no diagnóstico de doenças 

cardíacas, nem sempre está disponível no estabelecimento médico-veterinário e é um 

exame relativamente dispendioso (Sisson et al., 2007). Uma das vantagens deste método é 

o facto de o animal o tolerar muito bem e não ser necessário o uso de anestesia, pelo que 

as medições realizadas não vão ser adulteradas pelos sedativos (Boswood, 2013). Porém, 

nem todos os animais dispneicos são capazes de tolerar a contenção (Sisson et al., 2007). 

 

1.6.3. Ecografia 

A ecografia torácica tem vindo a desempenhar um papel importante no suporte dos 

diagnósticos diferenciais de doenças cardiorrespiratórias, permitindo ao Médico Veterinário 

a determinação da localização da lesão (Miller, 2007). 

Este procedimento é útil na deteção de massas mediastinais ou da parede torácica, 

da consolidação ou colapso dos lóbulos pulmonares, na confirmação de derrame pleural e 

hérnia diafragmática (Miller, 2007). Auxilia, também, as técnicas de biópsia e aspiração por 

agulha fina (Reichle e Wisner, 2000; Saunders e Keith, 2004). 

O derrame pleural nem sempre é detetável nas imagens radiográficas, 

principalmente nos casos em que há pouca quantidade de líquido. Nestes casos, a 

exploração ecográfica permite detetar quantidades pequenas de líquido, como também 

quantificar subjetivamente e caraterizar o líquido presente através da sua ecogenicidade. 

Outra forma de aplicar este método é como guia durante a realização de toracocentese e na 

exploração de possíveis causas da formação do líquido (Saunders e Keith, 2004). A 

presença de líquido provoca alterações ecográficas passíveis de serem avaliadas pelo 

Médico Veterinário, tais como retração pulmonar e deslocamento da superfície pulmonar. A 

aparência do líquido pode possuir diferentes tipos de ecogenicidade (Saunders e Keith, 

2004). Os exsudados aparecem com uma ecogenicidade homogénea e os transudados com 

uma aparência anecoica (Yang, 1992; Wernecke, 1997; Reichle e Wisner, 2000). Já os 

derrames hemorrágicos, os empiemas e o quilotórax vão estar dependentes do tipo de 
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elementos presentes (eritrócitos, células inflamatórias, partículas de gordura) para definirem 

a sua ecogenicidade (Wernecke, 1997). Segundo Pires (2015), a ecografia tem um valor 

diagnóstico superior, relativamente à radiografia, no que toca à avaliação da quantidade de 

líquido num derrame pleural em doenças torácicas extracardíacas. Neste estudo 

comparativo, que procurou identificar as vantagens e limitações de cada técnica, a ecografia 

permitiu a identificação de diferentes ecogenicidades do líquido, possibilitando deduzir a sua 

natureza (Pires et al., 2015). 

A visualização de massas mediastinais depende da sua localização e tamanho. 

Geralmente, aparecem como massas redondas e com uma ecogenicidade uniforme ou 

mista, mais definida do que a gordura mediastinal (Tidwell, 1998). 

A etiologia das massas pulmonares determina a aparência que estas apresentam a 

nível da ecografia. Podem aparecer como estruturas de textura hipoecoica e homogénea, 

podendo apresentar, também, zonas de necrose. Geralmente não contêm fluído ou ar (Pan 

et al., 1993; Tidwell, 1998). 

Quanto à consolidação pulmonar, esta aparece como uma imagem hipoecoica e com 

uma textura semelhante ao fígado. Quando o lúmen do brônquio se encontra preenchido 

com secreções, o seu centro apresenta uma ecogenicidade anecoica. Essa imagem 

ecográfica é denomindada “broncogramas de fluído” (Dorne, 1986; Tidwell, 1998). 

Existem, também, caraterísticas ecográficas que ajudam a determinar a presença de 

pneumotórax. A ausência de um movimento pulmonar normal durante a respiração e a 

presença de artefactos “cauda de cometa” são as principais alterações observadas. 

Contudo, não é possível determinar o volume de ar livre na pleura (Wernecke et al., 1987; 

Wernecke, 1997). 

Outra indicação para a realização de ecografia ocorre quando há suspeita de uma 

insuficiência cardíaca direita, de modo a ser avaliada a zona abdominal para deteção de 

ascite e possível dilatação da veia cava caudal e das veias hepáticas (Beatty e Barrs, 2010). 

A figura 6 demonstra uma alteração passível de ser identificada através da ecografia 

e que pode sugerir a presença de pneumotórax, de derrame pleural, de contusão pulmonar 

ou de hérnia diafragmática, em casos de traumatismo, ou a presença de massas ou de 

consolidação pulmonar. 
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Figura 6- Alteração da continuidade da linha normal esperada na interface pulmão-pleura (setas 
brancas), sugerindo pneumotórax, derrame pleural, contusão pulmonar ou hérnia diafragmática, em 
casos de traumatismo, ou presença de massas ou consolidação pulmonar (Adaptado de Boysen e 
Lisciandro, 2013). RS – rib shadow 

 

1.6.4. Eletrocardiografia 

As alterações encontradas no electrocardiograma (ECG) nem sempre são 

específicas de uma determinada doença. No entanto, é um exame complementar que nos 

permite direcionar a lista de diagnósticos diferenciais (Sisson et al., 2007). 

Num exame electrocardiográfico, quando estamos perante uma doença respiratória, 

as alterações mais frequentes incluem a presença de bradicardia sinusal, arritmia sinusal, 

onda P pulmonar, que se carateriza por ondas P superiores a 0,4 mV indicativo de dilatação 

atrial direita e, por vezes, um padrão de dilatação/hipertrofia ventricular direita. Nos cães, a 

insuficiência valvular mitral carateriza-se por taquicardia, se já desenvolvida insuficiência 

cardíaca, onda P mitral, que se carateriza pelo aumento da duração da onda P e um padrão 

de dilatação/hipertrofia ventricular esquerda, caraterizado por ondas R altas e/ou complexos 

QRS prolongados (Atkins, 2005). 

A presença de alterações no eletrocardiograma é frequente em animais com derrame 

pericárdico, incluindo a taquicardia sinusal e complexos QRS de baixa voltagem (Berg e 

Wingfield, 1984; Fox et al., 1999). A presença de uma série de complexos QRS 

consecutivos que alternam na altura das ondas, são altamente específicos de derrame 

pericárdico. Porém, são alterações pouco frequentes (Fox et al., 1999). 

1.6.5. Toracocentese 

Em casos de derrame pleural ou de pneumotórax, de modo a aliviar a dispneia do 

animal, a toracocentese torna-se um procedimento tanto diagnóstico como terapêutico 
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Figura 7 – Técnica de toraconcentese. A, O cateter é avançado através da parede torácica 
lentamente até aparecer líquido. B, o cateter é avançado ligeiramente sobre o estilete e depois 
ambos são direcionados ventralmente. C, remoção do estilete (Adaptado de Sauvé, 2004). 
 

(Wong, 2008; Beatty e Barrs, 2010; Sumner e Rozanski, 2013b; Starybrat e Tappin, 2016). A 

toracocentese terapêutica alivia e estabiliza a respiração do animal, aumentando a 

segurança do animal aquando da realização posterior de outros procedimentos (Sigrist et 

al., 2011). O líquido recolhido deve ser analisado, para tentar obter informação sobre a 

causa subjacente e revelar se é ou não cardíaca (Lee e Drobatz, 2004; Beatty e Barrs, 2010; 

Starybrat e Tappin, 2016). Numa situação de emergência, a toracocentese deve ser 

realizada de imediato em animais que possuam diminuição dos sons pulmonares e 

cardíacos na auscultação (Reinero e Mann, 2010). 

A toracocentese é realizada entre o 7º e 9º espaço intercostal, cranialmente à 

costela, de modo a evitar os vasos e os nervos que surgem caudalmente (Sumner e 

Rozanski, 2013b; Starybrat e Tappin, 2016) (Figura 7). Esta técnica é bem tolerada pelos 

animais sem sedação ou com anestesia local (Beatty e Barrs, 2010). A área a puncionar 

deve ser previamente tosquiada e desinfetada com uma solução antissética (Wong, 2008). 

As complicações deste procedimento são pouco frequentes e incluem situações de 

hemorragias, punção cardíaca ou pneumotórax iatrogénico, sendo que a incidência nos 

animais ainda não foi bem reportada (Gordon et al., 2010; Sigrist et al., 2011; Sumner e 

Rozanski, 2013b). 

Se durante a toracocentese for retirado sangue, este deve coagular rapidamente, a 

menos que estejamos perante uma coagulopatia ou derrame hemorrágico. Quando há saída 

de ar, o material deve ser inspecionado, mas caso este esteja íntegro, a toracocentese deve 

ser interrompida por possível pneumotórax iatrogénico (Tseng e Waddell, 2000; Silverstein, 

2004; Macintire et al., 2005; Sigrist, 2009; King e Clarke, 2010). 

 

A B C 
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1.6.5.1. Análise do líquido do derrame pleural 

A avaliação do líquido pleural assenta nas suas caraterísticas físicas, bioquímicas e 

citológicas, sendo esta análise útil na determinação da doença subjacente (Fossum, 2004; 

Mason, 2006; Beatty e Barrs, 2010). O fluído pode ser, então, classificado como: 

transudado, transudado modificado e exsudado (Sanders e Sleeper, 2004; Dewhurst e 

Papasouliotis, 2005; Rebar e Raskin, 2006) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Caraterísticas diferenciais do derrame pleural (Adaptado de Olivier e Willard, 1994; 

Center, 2004; Monnet, 2004; Dewhurst e Papasouliotis, 2005; Dempsey e Ewing, 2011). 

Tipos de derrame Transudado 
Transudado 

modificado 
Exsudado 

Aparência 

Incolor, claro ou 

cor de palha 

pálido 

Amarelo a tingido de 

sangue com alguma 

turvação 

Turvo com várias 

colorações 

Densidade <1,017 1,017-1,025 >1,025 

Proteína total (gm/dl) <2,5 2,5-5,0 >3,0 

Células nucleadas (por 

mm3) 
<1000 500-10,000 >5000 

Tipo celular predominante 

Células 

mononucleares e 

mesoteliais. 

Linfócitos, monócitos, 

células mesoteliais e 

eritrócitos. 

Neutrófilos, células 

mononucleares e 

eritrócitos. 

Bactérias Ausente Ausente Variável 

 

Na tabela 4 são enumeradas as principais causas de acordo com o tipo de derrame. 

Tabela 4- Principais causas dos diferentes tipos de derrame (Adaptado de Oliver e Willard, 1994; 
Fossum, 2002; Wray e Hill, 2002; Center, 2004; Fossum, 2004; Dewhurst e Papasouliotis, 2005; 
Monnet, 2005; Cohn, 2006). 

Tipo de derrame Etiologias 

Transudado 

- Insuficiência cardíaca 

- Hipoalbuminemia 

- Sobrehidratação com cristaloides 

- Hérnia diafragmática 
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Tabela 4- Principais causas dos diferentes tipos de derrame (Adaptado de Oliver e Willard, 1994; 
Fossum, 2002; Wray e Hill, 2002; Center, 2004; Fossum, 2004; Dewhurst e Papasouliotis, 2005; 
Monnet, 2005; Cohn, 2006). (continuação) 

Transudado modificado 

- Doenças cardiovasculares 

- Torção do lobo pulmonar 

- Neoplasias 

- Insuficiência hepática 

- Hérnia diafragmática 

Exsudado 

Séptico (piotórax) 

- Feridas penetrantes no tórax 

- Migração de corpos estranhos 

- Perfuração esofágica 

- Extensão de focos de infeção 

- Abcessos pulmonares 

- Disseminação hematogénica 

- Infeções pós-operatórias 

- Neoplasias 

Asséptico 

- Pleurite idiopática 

- Pneumonias infeciosas (ex. Mycoplasma) 

- Neoplasias 

- Torção do lobo pulmonar (nos casos com 

componente hemorrágica) 

Derrame quiloso (quilotórax) 

- Massas mediastinais craniais 

- Cardiomiopatias 

- Displasia da tricúspide 

- Derrames pericárdicos 

- Alterações cardíacas congénitas 

- Dirofilariose 

- Granulomas fúngicos 

- Trombos venosos 

- Anomalias congénitas do ducto torácico 

Derrame hemorrágico (hemotórax) 

- Traumatismo torácico 

- Deficiências da hemóstase secundária 

- Hemorragias de origem neoplásica 

- Coagulopatias 

- Torção do lobo pulmonar 

- Rutura de abcessos pulmonares 

- Enfarte pulmonar 

- Dirofilariose 
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1.6.6. Pericardiocentese 

A pericardiocentese é um procedimento simples, diagnóstico e terapêutico que 

permite a drenagem de líquido do pericárdio. Tem como objetivo aliviar o tamponamento 

cardíaco, principalmente em casos de emergência, e obter amostras do líquido para 

posterior avaliação (Gidlewski e Petrie, 2003; DeFrancesco, 2013). As neoplasias cardíacas 

são uma causa frequente de derrame pericárdico (Fox et al., 1999). 

Este procedimento pode ser realizado com ou sem a ajuda do ecógrafo a nível do 5º 

ou 6º espaço intercostal no lado direito do tórax, ligeiramente acima da junção costocondral 

(Stepien e Boswood, 2007; DeFrancesco, 2013). Este é o lado preferível, porque evita a 

laceração da artéria coronária esquerda (Gidlewski e Petrie, 2005). Por vezes, é necessário 

uma ligeira sedação; contudo, devido ao comprometimento hemodinâmico de determinados 

animais, estes podem não necessitar da mesma (DeFrancesco, 2013). Normalmente, o 

procedimento é realizado com o animal em decúbito esternal e consciente, o local de 

punção preparado assepticamente e com anestesia local (Gidlewski e Petrie, 2005; Stepien 

e Boswood, 2007; DeFrancesco, 2013). O catéter é colocado dorsalmente à junção 

costocondral, introduzindo-se na pele horizontalmente na cavidade torácica e, 

posteriormente, alcançando o pericárdio (Gidlewski e Petrie, 2005; Stepien e Boswood, 

2007). Em casos de presença de derrame pleural, um líquido serosanguinolento é 

observado no cateter. O catéter é, então, avançado até o líquido ser observado no mesmo, 

sendo este avançado pelo estilete até ao pericárdio. Neste momento, é acoplada uma 

seringa de 30 a 60 mL para a aspiração do líquido (Gidlewski e Petrie, 2005). Geralmente 

não é necessário drenar todo o líquido, uma vez que o que fica, é drenado 

espontaneamente pelo orifício feito no saco pericárdico para o espaço pleural, onde é 

reabsorvido e, uma vez que o alívio da pressão e dos sinais clínicos de tamponamento 

ocorre com metade da quantidade de líquido drenado (Stepien e Boswood, 2007). O animal 

deve ser monitorizado, porque há a possibilidade de desenvolvimento de arritmias 

ventriculares, devido ao contato do cateter com o epicárdio (DeFrancesco, 2013). Uma vez 

recolhido, o líquido deve ser então quantificado e caraterizado (Gidlewski e Petrie, 2003). A 

maioria dos derrames pericárdicos são hemorrágicos, com uma aparência semelhante ao 

sangue, pelo que não devem coagular. 

As complicações associadas a este procedimento são raras e podem incluir punção 

intracardíaca, arritmias, laceração da artéria coronária, hemorragia intrapericárdica e 

pneumotórax (Gidlewski e Petrie, 2005; DeFrancesco, 2013). 
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Figura 8 - Curva de dissociação de oxihemoglobina. O primeiro ponto representa o plateau da curva 
onde a saturação de hemoglobina com o oxigénio fica completa com uma PaO2 superior a 70 
mmHg, permitindo uma margem de segurança para o animal assim que se desenvolve hipoxemia. 
Observa-se, também, que a % de saturação da hemoglobina desce mais facilmente com valores de 
PaO2 inferiores a 60 mmHg (Adaptado de Boag, 2010). 

1.6.7. Gasometria e pulsioxímetro 

A gasometria e o pulsioxímetro permitem avaliar a eficiência dos pulmões em 

oxigenar o sangue arterial, no qual o oxigénio é transportado ligado à hemoglobina (em 

maior percentagem) ou dissolvido no plasma. Cada molécula de hemoglobina pode 

transportar até quatro moléculas de oxigénio (Boag, 2010). Na figura 8 pode ser observada 

a curva de dissociação de oxihemoglobina que mostra que a relação entre a saturação de 

hemoglobina com o oxigénio e a PaO2 não é linear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gasometria é, portanto, um método que permite a monitorização da função 

respiratória dos animais e da eficácia das trocas gasosas, dando informação sobre a 

oxigenação e a ventilação e, permitindo, também, avaliar a progressão dos parâmetros 

medidos ao longo do tempo (Tseng e Waddell, 2000; Miller, 2007; Sumner e Rozanski, 

2013a). A eficiência da entrega de oxigénio está dependente da função cardíaca, da 

concentração de hemoglobina e da sua afinidade com o oxigénio, pelo que a gasometria 

normal nem sempre é sinónimo de eficácia na entrega do mesmo (Sumner e Rozanski, 

2013b). Este método permite medir a quantidade de oxigénio dissolvida no plasma (PaO2) 

(Boag, 2010). No entanto, não é considerado um procedimento diagnóstico definitivo 

(Sumner e Rozanski, 2013b). 

A amostra sanguínea é obtida a partir da punção arterial, sendo os locais mais 

frequentes de recolha da amostra, a artéria femoral e a artéria metatarsal dorsal. Outras 
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alternativas são as artérias carótida, braquial ou auricular (King e Hendricks, 1995; Tseng e 

Waddell, 2000; Boag, 2010; Balakrishnan e King, 2014). Porém, pode ser difícil a sua 

realização em animais dispneicos ou de pequeno porte (Sumner e Rozanski, 2013b). Nos 

animais que necessitam de repetição deste exame, pode ter-se como alternativa, a 

colocação de um cateter arterial de modo a facilitar o acesso à artéria (Balakrishnan e King, 

2014). As amostras são recolhidas para seringas que contêm um filtro de ar e um 

anticoagulante, o que permite o armazenamento da amostra durante algum tempo, ao 

contrário das seringas normais (Tseng e Waddell, 2000; Miller, 2007; Balakrishnan e King, 

2014). A amostra deve ser imediatamente analisada ou, quando não é possível, deve ser 

colocada em gelo e ser processada o mais cedo possível, de modo a minimizar qualquer 

fonte de erro, como a alteração dos resultados devido à atividade metabólica das células 

(Boag, 2010). A amostra deve ser manuseada de forma anaeróbica e as bolhas de ar devem 

ser retiradas rapidamente (Balakrishnan e King, 2014). Geralmente, os aparelhos medem o 

pH, a PaO2 e a PaCO2. Outros parâmetros ácido-base, como o bicarbonato e o excesso de 

base, são calculados posteriormente (Miller, 2007; Balakrishnan e King, 2014). 

O pulsioxímetro é uma técnica não invasiva, fácil e que permite o cálculo rápido da 

percentagem de saturação de oxigénio arterial (SaO2) (Tseng e Waddell, 2000; Boag, 2010). 

O aparelho deve ser colocado numa área tosquiada e não pigmentada (Tseng e Waddell, 

2000). 

Este método tem a vantagem de ser menos dispendioso, ser fácil de usar e permitir 

estimar a SaO2 em tempo real, comparativamente à gasometria. Além disso, permite avaliar 

a oxigenação nos animais, quando não é possível usar um método mais invasivo. Contudo, 

pode ser difícil manter o aparelho em animais conscientes, pois facilmente cria artefactos na 

leitura, com o movimento do animal e, nem sempre, é sensível nos casos de hipoxemia leve 

a moderada. O seu uso é limitado a animais que estejam com suplementação de oxigénio e, 

em contraste com a gasometria, não dá informação sobre a ventilação. Ademais, os 

resultados do pulsioxímetro podem estar adulterados na presença de outras formas de 

hemoglobina (Boag, 2010). 

Como já foi referido anteriormente, a hipoxemia é definida como a diminuição de 

oxigénio sanguíneo e é confirmada pela medição da PaO2 (Boag, 2010; Sumner e Rozanski, 

2013a). Num animal com a funcionalidade pulmonar normal, este valor é cinco vezes a 

fração de oxigénio inspirada (FiO2) e, sendo assim, a PaO2 num animal deve ser acima de 

80 mmHg. Porém, alterações dos valores de FiO2, provocam modificações nos valores de 

PaO2, que tende a equilibrar-se dentro de alguns minutos (Boag, 2010). Uma PaO2 abaixo 

dos 80 mmHg determina um estado de hipoxemia e pode ser causada pela hipoventilação, 
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pela diminuição na pressão parcial de O2 atmosférico ou com mistura venosa em casos de 

comunicação venosa (Miller, 2007; Boag, 2010; Sumner e Rozanski, 2013a). Nestas 

situações há indicação de suplementação de oxigénio, ao contrário de animais anémicos 

que beneficiam mais de transfusão sanguínea, uma vez que têm diminuição do teor de 

oxigénio a nível sanguíneo (Hendricks, 1995; Sumner e Rozanski, 2013b). Os níveis de 

oxigénio devem ser interpretados juntamente com os valores de PaCO2 e de FiO2 (Sumner e 

Rozanski, 2013b). A PaCO2 pode ser usada para estimar o estado de ventilação do animal 

e, assim, detetar se está em hipo ou hiperventilação. Este parâmetro dá-nos uma estimativa 

dos níveis de dióxido de carbono alveolar a partir dos níveis de dióxido de carbono arterial, 

permitindo-nos inferir sobre a eficácia das trocas gasosas. Valores baixos de PaCO2 

suportam a ideia que o animal se encontra a hiperventilar para tentar manter os valores de 

oxigénio, enquanto que, na presença de fadiga respiratória ou falha neuromuscular, é 

provável que os valores de PaCO2 estejam elevados (Sumner e Rozanski, 2013b). Os 

valores de PaCO2 devem estar entre 35 e 45 mmHg (Marmo, 1998). Valores muito 

superiores implicam atuação imediata por parte do Médico Veterinário, pois o animal pode 

desenvolver uma acidose respiratória e entrar em hipoxemia. Perante valores inferiores a 20 

mmHg, ou seja, num animal em hiperventilação grave, o risco de desenvolver uma alcalose 

respiratória e vasoconstrição cerebral é elevado. Estes casos são menos comuns (Boag, 

2010). 

1.6.8. Biomarcadores cardíacos 

Um outro meio de diagnóstico desenvolvido recentemente em Medicina Veterinária é 

o uso de biomarcadores cardíacos no diagnóstico de doenças cardíacas (DeFrancesco, 

2013). 

1.6.8.1. Péptidos natriuréticos 

Os péptidos natriuréticos pertencem a um grupo de hormonas sintetizadas pelos 

cardiomiócitos e têm uma importante função na regulação da homeostasia cardiovascular. 

Dentro deste grupo incluem-se os péptidos natriuréticos cerebral (BNP) e atrial (ANP), 

sendo que o primeiro tem maior importância a nível diagnóstico (Doust et al., 2004; Felker et 

al., 2006; Fox et al., 2009; Connolly, 2010; Prosek e Ettinger, 2010). São usados como 

marcadores para o diagnóstico e prognóstico de doenças cardíacas (Fox et al., 2009). 

O BNP e o ANP são os natriuréticos principais produzidos pelas células do miocárdio 

(Fox et al., 2009; Oyama, 2013). Em resposta ao estiramento do miocárdio, aumento da 

pressão arterial, à sobrecarga de volume e à consequente dilatação das câmaras cardíacas, 

os seus percursores são libertados para a corrente sanguínea e clivados em diferentes 
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fragmentos: o pro-BNP é clivado em dois fragmentos, o BNP e NTproBNP e o proANP em 

ANP e NTproANP. Os testes identificam os fragmentos terminais destas duas hormonas, 

NT-proANP e NT-proBNP, pois são mais estáveis, têm um tempo de semivida superior e 

são mais fáceis de analisar (Ferasin, 2009; Oyama, 2013). Estas moléculas vão promover a 

vasodilatação e diurese, com o objetivo de contrariar a ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA) e do sistema nervoso simpático (Figura 9) (Wilkins et al., 

1997; Levin et al., 1998; Prosek e Ettinger, 2010; Oyama, 2013; Beijerink, 2016). O NT-

proBNP é o biomarcador mais usado, devido ao tempo de semi-vida mais longo, à maior 

concentração sérica e pelo facto de ser mais estável, tornando-se a sua determinação mais 

fácil (Beijerink, 2016; Scollan e Sisson, 2017).  

    

 

 

 

 

 

 

 

Os seguintes estudos demonstram a relevância da concentração destes biomarcadores 

na distinção da causa de dispneia em cães e gatos. Um estudo realizado em 2007 revelou 

que as concentrações plasmáticas de NT-proANP, BNP e endotelina eram 

significativamente superiores em animais com insuficiência cardíaca congestiva, 

comparativamente a animais com dispneia de origem não cardíaca (Sisson et al., 2007). 

Outro estudo realizado em 2008 numa população de 77 cães, verificou que o NT-proBNP foi 

mais eficaz do que os fragmentos de NT-proANP na distinção de animais com doença 

cardíaca, de animais com doença respiratória (Boswood et al., 2008). Um outro estudo em 

48 cães demonstrou que as concentrações plasmáticas de NT-proANP e BNP são úteis na 

identificação de animais com sinais respiratórios de origem cardíaca (Prosek et al., 2007). 

Figura 9- Efeitos fisiológicos do BNP. O aumento da pressão e volume leva ao stresse ventricular e à 
consequente libertação de BNP. Os feitos sistémicos desta molécula incluem: vasodilatação, 
natriurese e diurese e inibição do sistema nervoso simpático (SNS) e sistema renina-angiotensina-
aldosterona (SRAA) (Adaptado de Weber e Hamm, 2006).  
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Em animais com derrame pleural, a medição dos níveis de NTproBNP no líquido, 

também permite a determinação de animais com doença cardíaca, com precisão 

semelhante à medição das concentrações desta molécula no plasma. A medição no líquido 

pleural pode trazer menos stresse ao animal, pois evita-se a punção venosa (Humm et al., 

2013).  

Fatores intrínsecos ao animal, como peso, idade e sexo são, segundo Prosek e 

Ettinger (2010), parâmetros que não influenciam os valores de NT-proANP, NT-proBNP e 

BNP (Prosek e Ettinger, 2010). Todavia, existem vários fatores extra-cardíacos que podem 

provocar o aumento dos níveis de BNP; deste modo, o diagnóstico ou a exclusão de doença 

cardíaca em animais que apresentem dispneia beneficia da realização de outros exames 

complementares, tais como a radiografia e ecocardiografia (Singletary et al., 2012). 

1.6.8.2. Troponinas cardíacas 

As troponinas são proteínas reguladoras envolvidas na contração muscular, existindo 

três formas (I, C e T) presentes nas células musculares esqueléticas e cardíacas, sendo a 

sua função direcionada para o controlo da contração e relaxamento (Prosek e Ettinger, 

2010; Wells et al., 2014). Quando ocorre lesão celular com perda da integridade da 

membrana, as troponinas I e T, encontradas nos miócitos cardíacos e marcadores 

específicos de lesão e necrose do miocárdio, são libertadas na corrente sanguínea (Oyama, 

2013; Wells et al., 2014). Sendo assim, a valorização das suas concentrações circulantes 

tem vindo a ser útil na identificação de animais com sintomatologia respiratória, atribuída, 

contudo, a uma doença cardíaca subjacente (Wells et al., 2014). No entanto, a cTnI é um 

marcador de necrose de células cardíacas mais sensível e específico em humanos que a 

cTnT; além disso, a cTnI é específica do coração, enquanto a cTnT pode aumentar em 

algumas condições não cardíacas (Ware, 2005). Em Medicina Veterinária, a medição dos 

níveis de troponina tem demonstrado ser vantajosa, a nível do prognóstico e monitorização 

do sucesso terapêutico, comparativamente ao diagnóstico, uma vez que podem ocorrer 

concentrações elevadas, tanto em várias doenças cardíacas, como em doenças não 

cardíacas causadoras de hipoxemia e isquémia miocárdica; daí, estes testes não serem 

específicos para identificar uma determinada doença cardíaca (Prosek e Ettinger, 2010; 

Oyama, 2013). Por exemplo, em gatos, a utilidade destes valores na identificação de 

insuficiência cardíaca nem sempre é útil, uma vez que o aumento destes valores também 

pode ocorrer em gatos que apresentem doença respiratória primária grave. Porém, o grau 

de elevação dos valores é superior em gatos com insuficiência cardíaca (DeFrancesco, 

2013). A avaliação da concentração de cTnI também é vantajosa em cães idosos com 

derrame pericárdico, causado por uma neoplasia sem diagnóstico de massa na 
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ecocardiografia, sugerindo, assim, uma massa pequena e de difícil identificação (Shaw et 

al., 2004; Chun et al., 2010; DeFrancesco, 2013). 

Segundo vários estudos realizados, a determinação da concentração de cTnI é útil 

na diferenciação de causas cardíacas e não cardíacas de dispneia. Um estudo realizado 

numa população de 53 gatos, 30 com dispneia de origem respiratória e 23 com dispneia de 

origem cardíaca, demonstrou que a concentração de cTnI era superior em gatos com 

dispneia de origem cardíaca (Connolly et al., 2009). Outro estudo em 43 gatos demonstrou 

que a concentração plasmática de cTnI foi superior em animais com ICC, do que em 

animais com dispneia de origem não cardíaca. Neste estudo, a origem da dispneia pôde ser 

diferenciada em 50% dos casos sem a utilização de outros exames complementares de 

diagnóstico (Herndon et al., 2008). Apesar destes estudos terem demonstrado a utilidade da 

determinação da concentração desta molécula na identificação da origem de dispneia, 

outros exames de diagnóstico devem ser realizados para evitar falsos positivos (Herndon et 

al., 2008; Connolly et al., 2009). Um estudo realizado em 48 cães, encontrou valores 

plasmáticos aumentados de cTnI em animais com dispneia de origem cardíaca e animais 

com dispneia de origem não cardíaca, sem diferenças significativas entre ambos os grupos. 

Tal sugere que nos cães com dispneia de origem não cardíaca, esta é responsável pela 

hipoxia associada a um grau de lesão miocárdica (Prosek et al., 2007). 

Contudo, existem determinadas limitações no uso dos biomarcadores cardíacos em 

Medicina Veterinária, entre elas: as técnicas de colheita e o transporte inadequados das 

amostras, armazenamento a temperaturas desapropriadas e a presença de determinadas 

doenças sistémicas que provocam alterações na produção e excreção das diferentes 

moléculas (Oyama, 2013). 

Na tabela 5 são apresentados os principais biomarcadores, utilizados no cão e no 

gato, para a diferenciação entre dispneia de origem cardíaca e de origem respiratória. 
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Tabela 5- Biomarcadores cardíacos utilizados em cães e gatos* (Adaptado de Oyama, 2013). 

Indicação Biomarcadores 
Valor do 

Cutoff 

Sensibilidade 

(%) 

Especificidade 

(%) 

Diferenciação de sinais 

respiratórios em gatos 

por doenças cardíacas 

e respiratória. 

NT-proBNP 
220-265 

(pmol/L) 
90-94 88 

Diferenciação de sinais 

respiratórios em cães 

por doenças cardíacas 

e respiratória. 

NT-proBNP 
1158-1400 

(pmol/L) 
86-92 81 

C-BNP 
6-17,4 

(pg/mL) 
86-90 78-81 

*Os testes de biomarcadores cardíacos indicam o risco de uma determinada condição estar presente e meios 
de diagnóstico adicionais são frequentemente necessários para obter o diagnóstico definitivo. Valores que 
estão distantes do cutoff fornecem informações mais confiáveis que aqueles valores próximos ou no valor do 
cutoff. NT-proBNP: Fragmento da forma inativa do péptido natriuréticos cerebral; C-BNP: péptido natriuréticos 
cerebral. 

 

1.6.9. Tomografia computorizada 

A tomografia computorizada (TC) tem vindo a desempenhar um papel muito 

importante na prática clínica, na medida em que a sua realização está indicada quando 

outros meios de diagnóstico, como a radiografia e a ecografia, falham na determinação de 

um diagnóstico (Johnson e Wisner, 2007; Schwarz e Saunders, 2011; Özgermen e Bumİn, 

2016). É uma ferramenta essencial no diagnóstico imagiológico de doenças torácicas, 

permitindo dar informações adicionais sobre a extensão de uma lesão ou a localização 

exata da mesma (Spann et al., 1998; Schwarz e Tidwell, 1999; Cipone et al., 2003; Cardoso 

et al., 2007; Ohlerth e Scharf, 2007). 

As alterações da parede torácica, da pleura, do mediastino, do parênquima 

pulmonar, da vasculatura mediastinal e pulmonar podem ser visíveis a partir da realização 

da TC torácica, sendo também possível avaliar lesões a nível da nasofaringe e da traqueia 

(Saunders e Keith, 2004; Silverstein e Drobatz, 2010). Outra utilidade deste procedimento é 

a realização de citologias por aspiração com agulha fina e biópsias percutâneas de lesões 

intratorácicas, como massas e nódulos primários e secundários do pulmão, bem como de 

linfonodos intratorácicos (Burk, 1991; Spann et al., 1998; Henninger, 2003; Prather et al., 

2005; Ohlerth e Scharf, 2007). Está indicada em lesões localizadas próximas de estruturas 

vasculares e lesões envolvidas por ar (Zekas et al., 2005). Quando se torna necessário a 

utilização de contraste iodado para uma melhor identificação de massas e para a 



41 
 

visualização da vasculatura do mediastino, a tomografia torácica deve ser realizada antes e 

após a administração do contraste (Saunders e Keith, 2004). 

As imagens obtidas têm como objetivo detetar lesões pulmonares subtis, diferenciar 

massas torácicas de derrames pleurais ou detetar a acumulação de líquido a nível do 

mediastino, avaliar a parede torácica e o mediastino ou detetar a presença de material 

estranho (Burk, 1991; Spann et al., 1998; Henninger, 2003; Prather et al., 2005; Ohlerth e 

Scharf, 2007). 

A TC tem a vantagem de permitir determinar, tanto a extensão da lesão, como o 

estadiamento da doença, para além de produzir imagens com densidade superior à 

radiografia e impedir a sobreposição de estruturas. É, por isso, considerada o método ideal 

de deteção de nódulos pulmonares, mesmo dos mais pequenos (Davis, 1991; Silverstein e 

Drobatz, 2010). Além disto, é útil no planeamento de radioterapia, da angiografia para a 

deteção de tromboembolismo pulmonar e na deteção de pneumotórax iatrogénico (Au et al., 

2006). Este método tem vantagens sobre muitos outros, devido à sua elevada resolução de 

contraste, mesmo na presença de gás ou de osso adjacentes. A TC oferece melhor 

visualização das lesões e estruturas circundantes, comparativamente à ecografia e 

fluoroscopia (Tidwell e Johnson, 1994). Por outro lado, tem a desvantagem de ser uma 

técnica mais dispendiosa, nem sempre disponível, necessitando o animal de anestesia geral 

(Silverstein e Drobatz, 2010; Armbrust et al., 2012). 

1.6.9.1. Avaliação de alterações a nível respiratório e cardíaco 

Em animais com derrame pleural, quando a radiografia torácica não permite 

determinar a causa subjacente, está indicado o estudo através de TC, bem como nos casos 

em que a remoção da maioria do líquido não é possível (Saunders e Keith, 2004; Johnson e 

Wisner, 2007; Schultz et al., 2009). O uso de um agente contrastado permite ao Médico 

Veterinário distinguir o tecido mole do derrame. O Médico Veterinário deve ter em atenção o 

posicionamento do animal, de modo a que o líquido não envolva a área de interesse. Outra 

indicação para a realização deste exame é em casos de suspeita de rutura diafragmática, 

uma vez que a avaliação da sua integridade na radiografia é difícil (Saunders e Keith, 2004). 

Em casos de pneumotórax, a tomografia é o melhor meio de diagnóstico para a 

determinação da causa, que pode ser tanto traumática como espontânea. No caso de 

pneumotórax espontâneo, uma das causas pode ser a rutura de neoplasias cavitárias 

(Schwarz e Tidwell, 1999; Saunders e Keith, 2004; Schwarz e Johnson, 2008). 

Nem sempre é possível a visualização de massas torácicas a nível radiográfico 

(Saunders e Keith, 2004). Um estudo reportou que os nódulos pulmonares, para serem 



42 
 

detetados radiograficamente, devem ter 7 a 8 mm de diâmetro (Nemanic et al., 2006; 

Johnson e Wisner, 2007). Porém, a realização de TC nestes casos, vai possibilitar a melhor 

caraterização da massa, permitindo, também, a identificação de nódulos até 1 mm de 

diâmetro e massas em fases iniciais (Saunders e Kith, 2004; Nemanic et al., 2006; Johnson 

e Wisner, 2007). Este exame permite, ainda, a diferenciação de massas pulmonares 

mineralizadas, como granuloma e osteossarcoma, de consolidação pulmonar (Flückiger e 

Gomez, 1984; Farrow, 2003; Ballegeer et al., 2010; Tsai et al., 2012). As calcificações 

pulmonares são acumulações de cristais de cálcio e aparecem na radiografia como lesões 

radiopacas no parênquima pulmonar; já na TC, os nódulos e as massas aparecem 

isodensos nos tecidos moles (Saunders et al., 2002; Farrow, 2003; Beukers et al., 2013; 

Özgermen e Bumİn, 2016). 

Outras indicações para a sua realização, incluem os casos em que há suspeita de 

torção do lobo pulmonar e doenças bronquiais, alveolares ou intersticiais. Nos animais com 

suspeita de tromboembolismo pulmonar, as alterações radiográficas são inespecíficas, pelo 

que está indicada a TC para avaliação da vasculatura pulmonar (Flückiger e Gomez, 1984; 

Saunders e Keith, 2004). Na figura 10A podemos observar uma TC de um cão com 

broncopneumonia, que se carateriza por infiltrados alveolares mais pronunciados nas zonas 

afetadas do pulmão (Wisner e Johnson, 2010). 

Outro exemplo da aplicação da TC é nos casos de animais com colapso da traqueia. 

Segundo Özgermen e Bumİn (2016), apesar do estudo radiográfico ter sido satisfatório para 

o diagnóstico de colapso da traqueia num dos animais deste estudo, a tomografia permitiu 

identificar a causa do colapso (Özgermen e Bumİn, 2016). 

O mediastino é outra área que é possível avaliar via TC. Aqui podem ser despistadas 

massas mediastinais, massas na base do coração (Figura 10B), linfadenopatia, massas 

esofágicas ou massas/infiltrados na vasculatura (Saunders e Keith, 2004). No caso de 

massas cardíacas, a administração de contraste é necessária para delimitar a massa e 

avaliar a sua invasão a nível das câmaras cardíacas, como por exemplo, nos animais com 

um hemangiossarcoma no átrio direito (Wisner e Johnson, 2010).  
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Figura 10 – A: TC de um cão com broncopneumonia. Visualização de um aumento da opacidade 
do hemitórax direito a nível ventral que representa um padrão alveolar devido à consolidação do 
lobo pulmonar direito médio. B: Tomografia com contraste de cão com um quemodectomas 
localizado na base cardíaca (Adaptado de Wirner e Johnson, 2010). AA: aorta ascendente; DA: 
aorta descendente; M: massa cardíaca; RA: átrio direito. 

Concluindo, a TC possibilita informações adicionais sobre a exata localização da 

lesão, a sua extensão nas estruturas envolventes e, também, informação detalhada sobre 

as medidas e planeamento médico-cirúrgico (Özgermen e Bumİn, 2016). 

1.6.10. Lavagem broncoalveolar 

A lavagem broncoalveolar (BAL) é uma técnica utilizada como exame complementar 

de avaliação do pulmão. A amostra deve ser recolhida de várias zonas do pulmão, devendo 

incluir a zona onde a lesão é mais significativa. Nos casos em que isto não é possível, deve 

ser recolhida uma amostra do lóbulo médio direito e da porção caudal do lóbulo cranial 

esquerdo, adequado pela sua orientação ventral. A melhor amostra é obtida na segunda 

lavagem devido ao maior retorno do líquido nesta. Após a recolha, é realizada a contagem 

celular do fluído. Para além disto, o fluído deve ser analisado sobre a diferenciação celular e 

ser submetido a citologia e cultura quantitativa. A citologia pode demonstrar um número de 

bactérias reduzido, o que representa a colonização normal das vias aéreas; contudo, se 

obtido um crescimento bacteriano superior a 1,7x103 colónias e havendo bactérias 

intracelulares, o resultado da mesma é sugestivo de infeção bacteriana (Peeters et al., 2000; 

Miller, 2007). Quando são encontradas células inflamatórias, o resultado não é conclusivo, 

pelo que se pode estar perante uma infeção, uma inflamação não séptica ou uma neoplasia 

e, nos casos em que se encontram bactérias intracelulares juntamente com neutrófilos 

degenerados, continua a dúvida se se está na presença de uma infeção primária ou 

secundária a uma causa subjacente (Hawkins et al., 1990; Norris et al., 2002). A citologia é 

B A 
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Figura 11 - Método de máscara facial 
(Adaptado de Tseng e Waddell, 2000). 

uma técnica que permite estabelecer se se está perante uma inflamação, uma infeção, uma 

neoplasia, uma doença parasitária ou fúngica (Miller, 2007). Está estabelecido o número de 

células diferenciais normal tanto para cão como para gato (McKiernan, 2005). Os erros mais 

frequentes que ocorrem durante a realização de BAL incluem: uma área representativa que 

não faz parte da amostra, a pobre exfoliação das células ou uma produção das lavagens 

inadequada. Não devemos avaliar os resultados da BAL exclusivamente. Devem ser 

analisados juntamente com outros exames complementares (Norris et al., 2002). 

1.7. Tratamento 

1.7.1. Suplementação de oxigénio 

A suplementação de oxigénio é dos passos mais importantes num animal que se 

apresente com dispneia (Sharp e Rozanski, 2013). O seu objetivo é otimizar o aporte de 

oxigénio aos tecidos a partir do aumento do F1O2, e deste modo, também, o aumento de 

PaO2 e da saturação de hemoglobina (Tseng e Waddell, 2000). Assim sendo, a 

suplementação de oxigénio deve aumentar, tanto a quantidade de oxigénio dissolvido, como 

a saturação de hemoglobina-oxigénio (Guyton, 1991). 

A suplementação de oxigénio deve ser providenciada a qualquer animal que tenha 

valores de saturação de oxigénio ou oximetria inferiores a 93%, ou com pressão parcial de 

oxigénio arterial inferior a 80 mmHg (Mazzaferro, 2015). 

Existem várias formas de administrar oxigénio, entre as quais o fluxo contínuo de 

oxigénio, a máscara facial, a jaula de oxigénio, o colar isabelino, o cateter nasal e a 

ventilação mecânica (Camps-Palau et al., 2000; Sharp e Rozanski, 2013; Sumner e 

Rozanski, 2013a; Starybrat e Tappin, 2016). 

O fluxo contínuo de oxigénio consiste em usar um tubo de saída de oxigénio em 

frente da boca e nariz do animal (King e Clarke, 2010; Sharp e Rozanski, 2013). É um 

método barato, rápido e fácil de realizar; contudo, necessita de dois intervenientes, um para 

segurar no tubo e outro para conter o animal (King e Clarke, 2010; Starybrat e Tappin, 

2016). É útil quando utlizado 

momentaneamente, quer durante a 

estabilização inicial do animal, quer em 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos de 

curta duração. A máscara facial é outra forma 

de suplementação de oxigénio e carateriza-se 

por um cone plástico que se liga ao tubo 

contínuo de oxigénio, tal como é possível 
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Figura 12 - Suplementação de oxigénio 
através do método do colar isabelino 
(Adaptado de Waddell, 2016). 

observar na figura 11. Permite administrar uma maior quantidade de oxigénio, 

comparativamente à técnica anterior (King e Clarke, 2010). Ambas estas técnicas são 

limitadas quanto ao seu uso a longo prazo, a não ser que sejam usadas em animais que se 

consigam manter imobilizados (Tseng e Waddell, 2000; Starybrat e Tappin, 2016). A 

velocidade de fluxo ronda os 100 a 200 mL/kg/min, podendo obter-se uma percentagem de 

oxigénio superior a 75% com a máscara (King e Clarke, 2010; Sharp e Rozanski, 2013). 

Deve ter-se em atenção o posicionamento da mesma, de modo a evitar a “re-inspiração” de 

dióxido de carbono e consequente hipercarbia, quando ela se encontra demasiado justa 

(Waddell, 2016). 

A colocação de um catéter nasal nas passagens nasais é outro método utilizado 

após a estabilização do animal (Sharp e Rozanski, 2013). É útil em animais que têm um 

tamanho inadequado para a jaula de oxigénio e em animais que não tenham obstrução das 

vias aéreas superiores (Tseng e Waddell, 2000; King e Clarke, 2010). A velocidade de fluxo 

é de 0,5 a 3 L/min. Tem a vantagem de permitir a realização de outros exames 

complementares sem a interrupção da terapia com oxigénio e é útil em tratamentos mais 

longos (Tseng e Waddell, 2000; Tseng e Drobatz, 2004; Macintire et al., 2005; Mazzaferro, 

2009). O uso de catéteres uni ou bi-laterais depende do fluxo de oxigénio que é necessário 

(Tseng e Waddell, 2000). 

A jaula de oxigénio é bem tolerada, tanto pelo cão, como pelo gato e é o método 

ideal para a suplementação de oxigénio em animais com dispneia grave (Tseng e Waddell, 

2000; Sharp e Rozanski, 2013). Tem a vantagem de permitir a administração de elevadas 

concentrações de oxigénio; porém, quando há necessidade de manusear o animal, há um 

elevado desperdício de oxigénio e uma diminuição drástica do F1O2, que terá custos para o 

animal (Tseng e Waddell, 2000; King e Clarke, 2010; Sharp e Rozanski, 2013). É uma 

técnica não invasiva e permite a observação do animal 

de fora sem lhe provocar maior stresse, para além de 

ter mecanismos que permitem a regulação da 

humidade, da temperatura ambiente, da concentração 

de oxigénio e a eliminação de dióxido de carbono 

expirado (Tseng e Waddell, 2000). 

O colar isabelino é uma técnica bem tolerada 

pelos animais e pode ser utilizado, cobrindo a parte 

anterior com papel celofane, e introduzindo uma fonte 

de oxigénio, com um orifício na parte superior que 
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permite a saída de calor e do dióxido de carbono expirado, como se observa na figura 12 

(Tseng e Waddell, 2000 King e Clarke, 2010; Fonfara et al., 2011). Porém, no espaço 

fechado, pode ocorrer um rápido aumento da humidade e da temperatura, pelo que os 

animais devem ser vigiados regularmente (Waddell, 2016). Esta técnica permite atingir 

percentagens elevadas de oxigénio inspirado e, em procedimentos de longa duração, evita a 

interrupção da suplementação de oxigénio (King e Clarke, 2010). 

Por fim, a intubação e a ventilação com pressão positiva são a melhor opção para 

fornecer oxigénio e atingir as maiores concentrações do mesmo (Sharp e Rozanski, 2013). 

É necessário uma ligeira sedação ou uma anestesia leve para este procedimento (Tseng e 

Drobatz, 2004; Macintire et al., 2005; Rozanski e Chan, 2005; Mazzaferro, 2009). Apesar de 

ser uma intervenção mais extrema, permite fornecer oxigénio a 100%, diminuindo o risco de 

fadiga respiratória devido à ansiedade do animal (Sharp e Rozanski, 2013; Starybrat e 

Tappin, 2016). Na ventilação manual deve ter-se em atenção os movimentos da parede 

torácica em cada respiração e garantir 10 a 24 respirações por minuto (Cole e Hughes, 

2002). 

Contudo, qualquer que seja o método elegido pelo Médico Veterinário, deve 

considerar-se o risco de formação de radicais livres, pelo que períodos prolongados de 

oxigénio a elevadas concentrações (>60%) devem ser evitados (Tseng e Drobatz, 2004; 

Macintire et al., 2005; Mazzaferro, 2009). Para além disto, é recomendável a humidificação 

do oxigénio, de modo a evitar a desidratação da mucosa, o aumento da viscosidade das 

secreções, a degeneração do epitélio respiratório e o consequente risco de infeções 

respiratórias (Tseng e Waddell, 2000; Good e King, 2010; Waddell, 2016). 

Na Tabela 6 encontram-se as percentagens de concentração de oxigénio alcançadas 

consoante o método de suplementação de oxigénio escolhido. 

Tabela 6 - Percentagem de concentração de oxigénio alcançada consoante o método utilizado 
(Adaptado de Sumner e Rozanski, 2013b; Waddell, 2016). 

Método de suplementação de oxigénio Concentração de oxigénio alcançada 

Fluxo contínuo de oxigénio 25%-40% 

Máscara facial 50%-60% 

Colar isabelino 30%-40% 

Jaula de oxigénio Até aos 100% 

Cateter nasal unilateral 30%-50% 

Cateter nasal bi-lateral 30%-70% 

Intubação e a ventilação com pressão 

positiva 
21%-100% 
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1.7.2. Terapia de acordo com a localização da doença 

Na seguinte tabela (Tabela 7), encontra-se ilustrado um algoritmo para o maneio dos 

animais que dão entrada com dispneia, de acordo com a localização da doença. 

Tabela 7- Maneio de animais dispneicos consoante a localização da doença (Adaptado de Mandell, 

2004; Good e King, 2010). 

 

No caso de dispneia de origem cardíaca, o tratamento de emergência do edema 

pulmonar secundário à insuficiência cardíaca, inclui a suplementação de oxigénio e a 

administração de um diurético, como, por exemplo, a furosemida, Nos animais com derrame 

pleural, a toracocentese deve ser o ponto de partida, de modo a aliviar os sinais de dispneia 

(Ferasin, 2009). 

Nos animais em que a origem de dispneia foi confirmada como sendo uma doença 

broncopulmonar, a abordagem inicial baseia-se na suplementação de oxigénio e na 

administração de um glucocorticóide e de um broncodilatador, via parenteral ou inalatória, 

com o objetivo de diminuir a broncoconstrição existente (Good e King, 2010). 

Nos animais com doença do espaço pleural, o alívio do stresse respiratório é 

conseguido através da realização da toracocentese. Consoante a causa subjacente e o tipo 

de derrame, são selecionados determinados fármacos para o posterior tratamento (Mandell, 

2004).  

•TratamentoDoença

• Glucocorticóides

• Estabelecer uma via aérea: colocar o animal numa postura 
correta/intubação/traqueostomia

Doença das vias aéreas superiores

• Glucocorticóides

• Broncodilatadores

• Anti-tússicos

Doença das vias aéreas inferiores

• Antibióticos/Antifúngicos/Antiparasitários

• Tratar coagulopatia

• Glucocorticóides para doenças inflamatórias

Doenças do parênquima pulmonar

• Toracocentese

• Diuréticos
Doenças do espaço pleural

• Toracocentese (no caso de derrame pleural)

• Diuréticos (no caso de edema pulmonar)

• Vasodilatadores

• Inotropos positivos

• Antiarritmicos

Doenças cardíaca
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2. Casos Clínicos 

2.1. Introdução 

A dispneia é considerada um sinal clínico inespecífico de diferentes doenças, sendo, 

muitas vezes, difícil de determinar a sua etiologia. Trata-se de uma urgência médica 

frequente, pelo que é necessário a atuação imediata por parte do Médico Veterinário. Deste 

modo, o objetivo deste trabalho é fazer uma abordagem aos sinais clínicos que possam ser 

usados na prática clínica, para fazer a distinção entre dispneia de origem cardíaca e de 

origem respiratória, tanto em gatos, como em cães. Para isso, pretende-se interpretar os 

dados clínicos obtidos em cada animal, desde a identificação do mesmo até ao diagnóstico 

final, e comparar as diferenças observadas entre os dois grupos: dispneia de origem 

cardíaca e dispneia de origem respiratória. 

Os dados dos casos clínicos recolhidos foram obtidos durante o estágio realizado no 

Hospital Veterinário de Molins, Espanha, durante o período de três meses. 

Para a realização desta dissertação foram selecionados os casos clínicos em que o 

motivo da consulta era a dispneia. Foram acompanhados 28 casos clínicos, sendo que 17 

eram gatos e 11 eram cães. Os gatos foram numerados aleatoriamente de 1 a 17 e os cães 

de 1 a 11. 

Foram recolhidas informações sobre a identificação do animal, a sua história clínica e 

os resultados do exame físico no dia de entrada. Além da dispneia, outros sinais clínicos 

foram, também, registados, entre eles a tosse, a apatia, a perda de peso e o corrimento 

nasal. No exame físico deu-se particular atenção à identificação do tipo de dispneia e à 

auscultação cardíaca e torácica. 

Diversos exames complementares de diagnóstico foram realizados, principalmente a 

radiografia torácica, a ecocardiografia e a tomografia computorizada. Também foram 

realizados outros exames complementares de diagnóstico, como a ecografia abdominal, a 

lavagem broncoalveolar, a fluoroscopia, a análise dos líquidos obtidos através de 

toracocentese e pericardiocentese, a gasometria, a biópsia incisional e a medição dos 

valores de fibrinogénio, do tempo de protrombina e de proBNP. Contudo, estes últimos 

foram realizados num número reduzido de animais. 

Todos os dados clínicos foram agrupados em tabelas ao longo deste trabalho, com a 

separação entre gato e cão e, dentro de cada um, a separação por origem cardíaca ou 

respiratória de dispneia.  
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Figura 13 - Percentagem de gatos de acordo com a origem da dispneia, cardíaca e respiratória. 

76%

24%

GATOS (N=17)

Respiratório Cardíaco

55%

45%

CÃES (N=11)

Respiratório Cardíaco

Figura 14 - Percentagem de cães de acordo com a origem da dispneia, cardíaca e respiratória. 

2.2. Apresentação dos casos clínicos 

Os animais foram distribuídos em grupos consoante a espécie e origem de dispneia. 

O trabalho inclui um número total (N) de 17 gatos e 11 cães. Na figura 13 pode observar-se 

a percentagem de gatos com dispneia de origem cardíaca (24%; N=4) e respiratória (76%; 

N=13), enquanto na figura 14 se apresenta a percentagem de cães com dispneia de origem 

cardíaca (45%; N=5) e origem respiratória (55%; N=6). 
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Nas figuras 15, 16, 17 e 18 são apresentados os diferentes diagnósticos definitivos 

obtidos no gato e no cão e o número dos animais correspondentes, com a posterior 

identificação dos mesmos. Os diagnósticos definitivos de ambas as espécies são muito 

variados, tendo havido uma maior ocorrência de carcinoma pulmonar nos gatos e massas 

de base cardíaca nos cães. 

 

Figura 15- Diagnóstico definitivo dos gatos com dispneia de origem cardíaca. 

 

Figura 16- Diagnóstico definitivo dos gatos com dispneia de origem respiratória. 

Gato 1 e 4

Gato 2

Gato 3

0 1 2 3

Cardiomiopatia restritiva

Cardiomiopatia dilatada

Tromboembolismo arterial

Diagnóstico definitivo dos gatos com dispneia de origem 
cardíaca

Número de gatos

Gato 5

Gato 6, 8, 14 e 16Gato 7

Gato 9

Gato 10

Gato 11

Gato 12

Gato 13

Gato 17

Gato 15

0 1 2 3 4 5

Carcinoma laríngeo

Carcinoma pulmonar

Piotórax

Derrame pleural hemorrágico

Massa laringea

Massa cavitária pulmonar

Hérnia do hiato

Asma felina

Pneumonia

Consolidação pulmonar

Diagnóstico definitivo dos gatos com dispneia de origem 
respiratória

Número de gatos
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Figura 17- Diagnóstico definitivo dos cães com dispneia de origem cardíaca. 

 

Figura 18- Diagnóstico definitivo dos cães com dispneia de origem respiratória. 

 

2.2.1. Identificação dos animais 

Foi realizada a caraterização dos 17 gatos, divididos entre dispneia de origem 

cardíaca e respiratória, estando incluídos 4 animais no primeiro grupo e 13 animais no 

segundo, respetivamente (Tabelas 8 e 9). 

A população de gatos com dispneia de origem cardíaca é constituída por três 

machos e uma fêmea, todos de raça Europeu Comum. As idades variaram entre os 4 e os 

15 anos. Por sua vez, a população de gatos com dispneia de origem respiratória é 

constituída por nove machos e quatro fêmeas, todos de raça Europeu Comum com exceção 

de um que é de raça Esfinge. As idades variaram entre os 9 meses e os 15 anos. 

Cão 1, 2, 3, 4 e 5

0 1 2 3 4 5 6

Massa de base cardíaca

Diagnóstico definitivo dos cães com dispneia de origem 
cardíaca

Número de cães

Cão 6

Cão 7

Cão 8

Cão 9

Cão 10

Cão 11

0 1 2

Broncopneumonia

Colapso laríngeo

Pneumonia

Consolidação pulmonar

Massa laríngea

Fístula oronasal

Diagnóstico definitivo dos cães com dispneia de origem 
respiratória

Número de cães
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Tabela 8 - Identificação dos gatos com dispneia de origem cardíaca relativamente à raça, género, 
idade e peso. 

Cardíaca 

Gato Raça Género Idade Peso (Kg) 

1 Europeu Comum Macho 4 anos 4 

2 Europeu Comum Macho 11 anos 4,7 

3 Europeu Comum Macho 6 anos 5,2 

4 Europeu Comum Fêmea 15 anos 4,2 

 

Tabela 9 - Identificação dos gatos com dispneia de origem respiratória relativamente à raça, 
género, idade e peso. 

Respiratória 

Gato Raça Género Idade Peso (Kg) 

5 Europeu Comum Macho 15 anos 5 

6 Europeu Comum Macho 14 anos 3,7 

7 Europeu Comum Macho 2 anos 4,7 

8 Europeu Comum Macho 14 anos 4,5 

9 Europeu Comum Macho 3 anos 4,3 

10 Europeu Comum Macho 15 anos 4,2 

11 Europeu Comum Macho 2 anos 3,7 

12 Europeu Comum Macho 9 meses 1,4 

13 Esfinge Macho 2 anos 3,8 

14 Europeu Comum Fêmea 15 anos 4,1 

15 Europeu Comum Fêmea 8 anos 3,1 

16 Europeu Comum Fêmea 11 anos 4,6 

17 Europeu Comum Fêmea 3 anos 4,1 
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Foi realizada a caracterização de onze cães, divididos entre dispneia de origem 

cardíaca e de origem respiratória, estando incluídos cinco animais no primeiro grupo e seis 

no segundo, respetivamente (Tabelas 10 e 11). 

A população de cães com dispneia de origem cardíaca é constituída por três machos 

e duas fêmeas. Na distribuição de raças, quatro eram Bulldog Francês e um Yorkshire. As 

idades variaram entre os 8 e os 12 anos. Por sua vez, a população de cães com dispneia de 

origem respiratória é constituída por 4 machos e 2 fêmeas. Na distribuição de raças, foram 

incluídos um Galgo, um Pug, um Shnauzer, um Bulldog Francês, um Yorkshire e um Bulldog 

Inglês. As idades variaram entre os 9 meses e os 12 anos. 

Tabela 10 - Identificação dos cães com dispneia de origem cardíaca relativamente à raça, género, 
idade e peso. 

Cardíaca 

Cão Raça Género Idade Peso (Kg) 

1 Bulldog Francês Macho 12 anos 13,8 

2 Yorkshire Macho 9 anos 4,9 

3 Bulldog Francês Macho 10 anos 14,3 

4 Bulldog Francês Fêmea 11 anos 15,5 

5 Bulldog Francês Fêmea 8 anos 13 

 

Tabela 11 -Identificação dos cães com dispneia de origem respiratória relativamente à raça, 
género, idade e peso. 

Respiratória 

Cão Raça Género Idade Peso (Kg) 

6 Galgo Macho 8 anos 26 

7 Pug Macho 12 anos 11,3 

8 Shnauzer Macho 7 anos 8,6 

9 Bulldog Francês Macho 10 anos 13,5 

10 Yorkshire Fêmea 12 anos 5 

11 Bulldog Inglês Fêmea 9 meses 13,3 
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Figura 19 - Gato com corrimento ocular bi-lateral 
mucoso (Fotografia gentilmente cedida pelo 
HVM). 

2.2.2. Sinais clínicos 

Quanto aos gatos, seis dos animais 

tinham apresentado tosse, um apresentava 

corrimento nasal purulento e bilateral (gato 

12), outro corrimento ocular, como se pode 

observar na figura 19, um tinha história de 

vómito (gato 10), seis perda de peso (gatos 

2, 3, 6, 8, 11 e 14) e, por fim, seis 

encontravam-se apáticos (gatos 2, 3, 6, 7, 

11 e 14). 

Quanto ao exame físico, apenas dois 

animais apresentavam ritmo de galope à auscultação cardíaca. Na auscultação pulmonar, 

cinco dos gatos apresentavam sons pulmonares atenuados, um, aumento dos sons 

broncovesiculares e, dois, a presença de estertores. Apenas o gato 7 apresentava 

temperatura corporal aumentada e os gatos 11, 12 e 14, temperaturas de 36ºC. Além disso, 

notou-se que um dos gatos (gato 16) apresentava as mucosas cianóticas e outro 

apresentava as mucosas pálidas (gato 11). Na avaliação do pulso, dois dos gatos (gatos 2 e 

3) apresentavam um pulso femoral débil e ambos apresentavam, também, ascite. 

Os sinais clínicos principais observados em cada gato são apresentados nas tabelas 

12 e 13, consoante a origem de dispneia. 

Tabela 12- Sinais clínicos obtidos na história clínica e no exame físico dos gatos com dispneia de 

origem cardíaca. 

Cardíaca 

Gato 
Tipo de 

dispneia 
Tosse 

Tipo de respiração e 

auscultação pulmonar 
Auscultação cardíaca 

1 Inspiratória Sim 

Taquipneia com componente 

abdominal, posição ortopneíca. 

Auscultação normal. 

Sons cardíacos 

atenuados; ritmo de 

galope. 

2 Mista Não 

Respiração costoabdominal. 

Sons respiratórios atenuados nos 

lóbulos pulmonares ventrais. 

Ritmo de galope. 

3 Mista Não 
Posição ortopneíca e vocalização. 

Taquipneia. 
Ritmo de galope. 

4 Inspiratória Sim 
Posição ortopneíca. 

Sons atenuados. 
Sons atenuados. 
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 Durante a realização da história clínica, foram registados dois cães com tosse, dois 

que apresentavam apatia (cães 4 e 5), quatro que tinham história de vómito (cães 5, 7 e 9), 

um de regurgitações (cão 8), um de diarreia (cão 5), de coloração amarela e consistência 

líquida, e, por fim, dois que apresentavam corrimento nasal (cães 9 e 11). No cão 9 o 

corrimento nasal era seroso e bilateral, enquanto no cão 11, o corrimento era sero-mucoso 

unilateral esquerdo. 

Durante o exame físico, apenas dois dos cães apresentavam sopro à auscultação 

cardíaca (dúvida no cão 5) e, na auscultação torácica, três apresentavam estertores. 

Apenas o cão 5 apresentava as mucosas ligeiramente pálidas. Durante a palpação 

Tabela 13- Sinais clínicos obtidos na história clínica e no exame físico dos gatos com dispneia de 
origem respiratória. 

Respiratória 

Gato Tipo de dispneia Tosse 
Tipo de respiração 

e auscultação pulmonar 
Auscultação cardíaca 

5 Inspiratória Não 
Posição ortopneíca. 

Auscultação normal. 
Normal. 

6 Mista Não 

Com componente abdominal. 

Sons broncovesiculares 

aumentados. 

Normal. 

7 Restritiva Não Padrão restritivo. Sons atenuados. 

8 Expiratória Sim 
Aumento do esforço 

expiratório. 
Normal. 

9 Restritiva Não 
Taquipneia. 

Sons atenuados. 
Sons atenuados. 

10 Inspiratória Não 
Ruídos inspiratórios. 

Auscultação normal. 
Normal. 

11 Expiratória Não 
Taquipneia. 

Sons atenuados. 
Sons atenuados. 

12 Inspiratória Não 
Taquipneia. 

Auscultação normal. 
Normal. 

13 Expiratória Sim. 
Taquipneia. 

Auscultação normal. 
Normal 

14 Mista Não 
Ausência de sons do lado 

direito. 
Não avaliado. (ronronar) 

15 Expiratória Não 
Taquipneia. Cianose. 

Estertores generalizadas. 
Normal 

16 Expiratória Sim 

Com dificuldade. 

Estertores na zona média-

caudal mais à direita. 

Sons diminuídos. 

17 Expiratória Sim 
Taquipneia com componente 

abdominal. 
Normal. 
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abdominal, os cães 2 e 5 apresentavam distensão abdominal e o cão 6 revelava dor. Dois 

dos cães revelavam febre (cães 6 e 7). 

Os sinais clínicos principais observados em cada cão são apresentados na tabela 14 

e 15, consoante a origem de dispneia. 

 

 

 

 

Tabela 14- Sinais clínicos obtidos na história clínica e no exame físico dos cães com dispneia de 
origem cardíaca. 

Cardíaca 

Cão 
Tipo de 

dispneia 
Tosse 

Tipo de respiração 

e auscultação pulmonar 
Auscultação cardíaca 

1 Inspiratória Não. Sons diminuídos. Sopro. 

2 Inspiratória Sim. (noturna) Estertores (> hemitoráx direito) Sopro V/VI. 

3 Inspiratória Apenas admitido para TC. 

4 Inspiratória Não. 
Taquipneia. 

Auscultação normal. 
Normal. 

5 Inspiratória Não. Esforço respiratório ligeiro. Sopro (dúvida). 

Tabela 15 - Sinais clínicos obtidos na história clínica e no exame físico dos cães com dispneia de 
origem respiratória. 

Respiratória 

Cão 
Tipo de 

dispneia 
Tosse 

Tipo de respiração 

e auscultação pulmonar 
Auscultação cardíaca 

6 Mista Sim. 
Taquipneia. 

Auscultação normal. 
Normal. 

7 Mista Não. 
Ruídos respiratórios 

(estridores). 
Normal. 

8 Mista Não. 
Estertores no hemitórax 

esquerdo. 
Normal. 

9 Inspiratória Não. 
Respira com dificuldade. 

Auscultação normal. 
Normal. 

10 Inspiratória Não. Auscultação normal . Normal. 

11 Inspiratória Não. Auscultação normal. Normal. 
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2.2.3. Exames complementares de diagnóstico 

2.2.3.1. Radiografia 

Foram obtidas imagens radiográficas torácicas nas projeções latero-lateral e 

dorsoventral de todos os animais que no período de três meses deram entrada no Hospital 

Veterinário de Molins com dispneia. Nas seguintes tabelas são apresentadas as alterações 

observadas nas radiografias realizadas a cada animal no momento de entrada no Hospital. 

Foram avaliados diferentes parâmetros, entre os quais a silhueta cardíaca, o parênquima 

pulmonar e a presença de derrame pleural. 

Nas tabelas 16 e 17 estão descritas as alterações observadas nas imagens 

radiográficas de cada gato. Nos gatos 1, 2 e 4 não foi possível avaliar a silhueta cardíaca 

devido à presença de derrame pleural. O gato 3 não realizou radiografia, uma vez que deu 

entrada no Hospital apenas para a realização de TC. Na figura 20 encontram-se as imagens 

radiográficas de alguns gatos com as respetivas alterações visualizadas. 

 

Tabela 16 - Alterações observadas nas radiografias torácicas dos gatos com dispneia de origem 
cardíaca. 

Cardíaca 

Gato Silhueta Cardíaca 
Parênquima 

Pulmonar 
Derrame pleural Outras observações 

1 Não se conseguiu avaliar. Normal. Sim. - 

2 Não se conseguiu avaliar. Normal. Sim. - 

3 Não realizou radiografia. 

4 Não se conseguiu avaliar. Normal. Sim. - 
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Tabela 17 - Alterações observadas nas radiografias torácicas dos gatos com dispneia de origem 
respiratória. 

Respiratória 

Gato 
Silhueta 

Cardíaca 
Parênquima Pulmonar 

Derrame 

Pleural 
Outras observações 

5 Normal. 

Padrão 

alveolar/intersticial 

generalizado a nível 

perihiliar. 

Não. Edema pulmonar. 

6 Normal. 

Padrão broncoalveolar 

a nível dos lóbulos 

caudo-dorsais. 

Não. Edema pulmonar. 

7 

Não se 

conseguiu 

avaliar. 

Normal. Sim. - 

8 Normal. 
Padrão miliar 

generalizado. 
Não. - 

9 

Não se 

conseguiu 

avaliar. 

Padrão alveolar 

generalizado e 

broncogramas. 

Sim. - 

10 Normal. Normal. Não. - 

11 

Não se 

conseguiu 

avaliar. 

Consolidação do lóbulo 

caudal direito. 
Sim. Massa cavitária no tórax. 

12 Normal. Normal. Não. 
Presença de 

megaesófago. 

13 Normal. 

Padrão brônquico 

generalizado com 

aumento da densidade 

a nível do lóbulo apical 

esquerdo. 

Não. - 

14 Normal. 

Massa no lóbulo 

caudo-dorsal direito. 

Padrão alveolar no 

lóbulo cranial direito. 

Sim. 

(moderado) 

Deslocamento dorsal da 

traqueia. 

A silhueta cardíaca e o 

parênquima só 

conseguiram ser 

avaliados após a 

pleurocentese. 

15 Normal. 

Padrão intersticial 

difuso em ambos os 

lados. Imagem 

radiodensa dos 

campos pulmonares. 

Não. 

Consolidação pulmonar 

do lóbulo cranial 

esquerdo. 

16 
Aumentada. 

(VHS 9) 

Padrão 

broncointersticial 

cranial e caudal. 

Não. 
Possível massa no lóbulo 

caudal esquerdo. 

17 Normal. 
Padrão alveolar 

generalizado. 
Não. - 
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Figura 20- Radiografias torácicas em projeção latero-lateral. Todas as radiografias foram obtidas no 
primeiro dia de internamento. A, gato 1, radiografia torácica onde se observa derrame pleural (seta), 
não se conseguindo avaliar a silhueta cardíaca. B, gato 6, radiografia torácica onde se observa um 
padrão broncoalveolar a nível dos lóbulos caudo-dorsais (ponta da seta). C, gato 9, observa-se um 
padrão alveolar generalizado com presença de broncogramas (ponta da seta). A silhueta cardíaca 
encontra-se mascarada pela presença de derrame pleural (seta). D, gato 15, observa-se um padrão 
intersticial difuso e campos pulmonares radiodensos. Consolidação pulmonar a nível do lóbulo 
cranial esquerdo (seta) (Imagens gentilmente cedidas pelo HVM). 

 

Nas tabelas 18 e 19 estão descritas as alterações visualizadas nas imagens 

radiográficas relativas a cada cão. Na figura 21 são apresentadas as imagens radiográficas 

correspondentes aos cães 1, 6, 8 e 9 com as respetivas alterações observadas. 
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Tabela 18 - Alterações observadas nas radiografias torácicas dos cães com dispneia de origem 
cardíaca. 

Cardíaca 

Cão Silhueta Cardíaca 
Parênquima 

Pulmonar 

Derrame 

pleural 
Outras observações 

1 
Não se conseguiu 

avaliar. 

Padrão 

broncointersticial 

nos lóbulos 

caudodorsais. O 

restante 

parênquima não se 

conseguiu avaliar. 

Sim 

(unilateral e  

moderado) 

Ascite. Possibilidade de 

massa no mediastino. 

Traqueia desviada 

dorsalmente. 

2 

Cardiomegalia. Efeito 

massa na base do 

coração. 

Padrão alveolar 

generalizado. 
Não. Elevação da traqueia. 

3 Apenas admitido para TC. 

4 
Não se conseguiu 

avaliar. 

Padrão 

broncointersticial 

mais intenso nos 

lóbulos 

caudodorsais 

Sim. 
Elevação da traqueia 

cranealmente à carina. 

5 
Coração globoso 

(derrame pericárdico). 
Normal. Não. 

Ascite. Deslocamento da 

traqueia para a direita. 

 

 

Tabela 19 - Alterações observadas nas radiografias torácicas dos cães com dispneia de origem 
respiratória. 

Respiratório 

Cão Silhueta Cardíaca Parênquima Pulmonar Derrame Pleural Outras observações 

6 Normal. 

Padrão 

broncointersticial 

generalizado. 

Não. - 

7 Normal. Normal. Não. - 

8 Normal. 

Padrão 

alveolar/intersticial 

mais intenso nos 

lóbulos craniais. 

Não. Megaesófago grave. 

9 Normal. 

Consolidação 

pulmonar no lóbulo 

apical direito. 

Não. - 

10 Normal. Padrão intersticial. Não. - 

11 Normal. Normal. Não. - 
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Figura 21 – Radiografias torácicas em projeção latero-lateral. Todas as radiografias foram obtidas 
no primeiro dia de internamento. A, cão 1, observa-se derrame pleural moderado (seta branca), 
traqueia desviada dorsalmente (ponta de seta) e ascite (seta preta). B, cão 6, observou-se um 
padrão broncointersticial generalizado (setas). C, cão 8, observa-se um padrão alveolar/intersticial 
mais intenso nos lóbulos craniais. Presença de megaesófago grave. D, cão 9, observa-se 
consolidação pulmonar a nível do lóbulo apical direito (seta) (Imagens gentilmente cedidas pelo 
HVM). 

2.2.3.2. Ecocardiografia 

Foi realizado um estudo ecocardiográfico nos gatos com suspeita de dispneia de 

origem cardíaca, sendo eles os gatos números 1, 2, 3, 4, 6 e 8. No entanto, foram 

descartados problemas cardíacos nos gatos 6 e 8, cuja dispneia se confirmou ser de origem 

respiratória. O estudo foi realizado em modo bidimensional (2M), modo M e Doppler (de cor 

e espectral). 

Os gatos 1 e 3 apresentavam, ambos, dilatação do átrio esquerdo. Para além disto, o 

animal 1 também demonstrava infiltrados endocárdicos e um ligeiro contraste ecográfico 

espontâneo. O gato 2 apresentava hipomobilidade da parede ventricular e dilatação 

cardíaca generalizada. O gato 4 apresentava ambos os átrios dilatados (átrio esquerdo com 

um diâmetro interno de 17 mm) e observou-se uma quantidade reduzida de líquido 
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pericárdico. Além disso, apresentava, também, hipomobilidade leve da parede livre de 

ambos os ventrículos. O gato 6 apresentava dilatação das câmaras cardíacas direitas. Por 

fim, o ecocardiograma do gato 8 apresentava-se normal. 

De acordo com os dados obtidos no exame ecocardiográfico, os gatos 1 e 4 foram 

diagnosticados com uma cardiomiopatia restritiva e o gato 2 com uma cardiomiopatia 

dilatada. O gato 3 foi diagnosticado, a partir dos sinais clínicos e do ecocardiograma, com 

um tromboembolismo arterial. Todos eles apresentavam valores do diâmetro do átrio 

esquerdo superiores ao normal. 

Nas imagens seguintes, podem ser encontradas algumas das alterações 

encontradas nos estudos ecocardiográficos (Figura 22). 

 

Figura 22 – Modo bidimensional, plano paraesternal direito de eixo curto. Todas as imagens foram 
obtidas no primeiro dia de internamento. A, gato 2, observa-se dilatação de ambos os átrios 
(esquerdo e direito) (setas brancas). B, gato 4, observa-se dilatação de ambos os átrios (esquerdo e 
direito) (setas brancas). C, gato 3, observa-se dilatação do átrio esquerdo (seta branca). D, gato 1, 
observa-se dilatação do átrio esquerdo (seta branca) (Imagens gentilmente cedidas pelo HVM). 
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Na tabela seguinte (Tabela 20) são apresentados os resultados do estudo de cada 

animal. 

Tabela 20 - Resultados dos dados obtidos nos estudos ecocardiográficos nos gatos. 

Parâmetros 
Gatos 

1 2 3 4 

Função 
diastólica 

LVDd (mm) 
 

- - 

Ecocardio 
de urgência 

1,63 

LVWd (mm) - - 0,407 

IVSd (mm) - - 0,570 

AE/Ao 2,75 2,3 

Ecocardio 
de urgência 

2,43 

Função 
sistólica 

LVDs (mm) - - 1,18 

LVWs (mm) - - 0,468 

IVSs (mm) - - 0,753 

Fração de 
ejeção (%) 

37 - - 

Válvula 
aórtica 

AV Vmax (m/s) - - 121 

AV maxPG 
(mmHg) 

- - 6 

Válvula 
pulmonar 

PV Vmax 
(cm/s) 

- - 62,8 

PV maxPG 
(mmHg) 

- - 2 

 
- : não medido. AE/Ao, relação átrio esquerdo-Aorta; AV maxPG, gradiente de pressão máximo da 
Válvula Aórtica; AV Vmax, velocidade máxima da Válvula Aórtica; bpm, batimentos por minuto; 
IVSd, espessura do septo interventricular no final da diástole; IVSs, espessura do septo 
interventricular no final da sístole; LVDd, diâmetro do ventrículo esquerdo no final da diástole; 
LVDs, diâmetro do ventrículo esquerdo no final da sístole; LVWd, espessura da parede livre do 
ventrículo esquerdo em diástole; LVWs, espessura da parede livre do ventrículo esquerdo em 
sístole; m/s, metros por segundo; mm, milímetros; mmHg, Milímetros de mercúrio; PV maxPG, 
gradiente de pressão máximo da Válvula Pulmonar; PV Vmax, velocidade máxima da Válvula 
Pulmonar. 

 

 

Foi realizado um estudo ecocardiogáfico nos cães com suspeita de dispneia de 

origem cardíaca, sendo eles os cães número 1, 2 4, 5, 6 e 11. Contudo, foram descartadas 

doenças cardíacas nos cães 6 e 11 como causa de dispneia. O estudo foi realizado em 

modo bidimensional (2M), modo M e Doppler (de cor e espectral). 

No cão 1 o estudo foi compatível com a presença de uma massa na base cardíaca e 

displasia da tricúspide. O cão 2 mostrava ter uma massa na base cardíaca, de dimensões 
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Figura 23 - Ecocardiogramas obtidos no primeiro 
dia de internamento. Modo bidimensional, plano 
para esternal direito de eixo curto. A, cão 4, 
visualização de um derrame pericárdico leve 
(seta) e possível massa de base cardíaca. B, cão 
2, visualização de uma massa de base cardíaca 
(seta). C, cão 5 visualização de derrame 
pericárdico (seta) e dilatação do átrio esquerdo 
(ponta de seta) (Imagens gentilmente cedidas 
pelo HVM). 

4x2 cm aproximadamente, juntamente com uma insuficiência da tricúspide grave pelo efeito 

massa no tronco pulmonar. O cão 4 apresentava um derrame pericárdico leve sem 

tamponamento e uma massa na base cardíaca. O cão 5 apresentava um derrame 

pericárdico grave com tamponamento, tendo sido realizado uma pericardiocentese que na 

citologia revelou células com critérios de malignidade. No cão 6, a ecocardiografia 

demonstrou hipocinesia do septo interventricular e um tamanho normal das câmaras 

cardíacas, sem lesões a nível das válvulas. Por fim, o cão 11 não tinhas alterações 

significativas, apenas uma ligeira dilatação do átrio direito. Contudo, devido à dispneia e ao 

nervosismo do animal, a ecocardiografia não conseguiu ser 100% conclusiva. De acordo 

com os dados obtidos durante os estudos ecocardiográficos, os cães 1, 2, 4 e 5 foram 

diagnosticados com uma massa na base cardíaca. Já o cão 6 e o cão 11, foram, 

posteriormente, diagnosticados com uma broncopneumonia e uma fístula oronasal, 

respetivamente. O cão 3, apesar do diagnóstico definitivo ter sido uma massa de base 

cardíaca, não foi submetido a um estudo ecocardiográfico, uma vez que só deu entrada no 

Hospital para realização de uma tomografia computorizada que revelou o diagnóstico. 

Nas imagens seguintes, podem ser encontradas algumas das alterações 

encontradas nos estudos ecocardiográficos (Figura 23). 
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Na tabela seguinte (Tabela 21) são apresentados os resultados do estudo 

ecocardiográfico de cada animal. 

 

 

Tabela 21 - Resultados dos dados obtidos nos estudos das imagens ecocardiográficas nos cães. 

Parâmetros 
Cães 

1 2 6 5 11 

Função 
diastólica 

LVDd 
(mm) 

- 2,81 - - 3,27 

LVWd 
(mm) 

- 0,599 - - 0,610 

AE/Ao - 2,09 1,35 - 0,824 

Função 
sistólica 

Fração de 
encurtame

nto (%) 
- - - - 61,1 

LVDs 
(mm) 

- 1,41 - - 2,23 

LVWs 
(mm) 

- 0,899 - - 0,946 

IVSs (mm) - 0,645 - - 0,946 

Fração de 
ejeção (%) 

- 49 - - - 

Válvula 
Mitral 

MV E Vel 
(m/s) 

- 120 - - - 

MV A Vel 
(m/s) 

- 6 - - - 

Válvula 
aórtica 

AV Vmax 
(m/s) 

- 131 - - - 

AV 
maxPG 
(mmHg) 

- 7 - - - 

Válvula 
pulmonar 

PV Vmax 
(cm/s) 

- 88 - 299 154 

PV 
maxPG 
(mmHg) 

- 3 - 36 9 

 
- : não medido. AE/Ao, relação átrio esquerdo-Aorta; AV maxPG, gradiente de pressão máximo da 
Válvula Aórtica; AV Vmax, velocidade máxima da Válvula Aórtica; bpm, batimentos por minuto; 
IVSs, espessura do septo interventricular no final da sístole; LVDd, diâmetro do ventrículo esquerdo 
no final da diástole; LVDs, diâmetro do ventrículo esquerdo no final da sístole; LVWd, espessura da 
parede livre do ventrículo esquerdo em diástole; LVWs, espessura da parede livre do ventrículo 
esquerdo em sístole; m/s, metros por segundo; mm, milímetros; mm Hg, Milímetros de mercúrio; 
MV A Vel, velocidade da válvula mitral no final da diástole; MV E Vel, velocidade da válvula mitral 
no início da diástole; PV maxPG, gradiente de pressão máximo da Válvula Pulmonar; PV Vmax, 
velocidade máxima da Válvula Pulmonar  
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Figura 24: Tomografia computorizada. A, gato 16, observou-se uma massa no lóbulo caudal esquerdo. 
B, gato 5, massa laríngea concêntrica no lado direito. C, gato 6, massa no lóbulo caudal esquerdo 
(Imagens gentilmente cedidas pelo HVM). 

2.2.3.3. Tomografia computorizada 

Foi realizada tomografia computorizada em quatro gatos e cinco cães para obter um 

diagnóstico definitivo e avaliar a extensão da lesão. 

No gato 16 foi observado uma massa de grande tamanho no lóbulo caudal do 

pulmão esquerdo com presença de zona cavitárias com ar. Todo o parênquima pulmonar 

mostrava sinais compatíveis com um processo fibrótico. Para além disto, havia presença de 

pneumomediastino leve e de uma massa a invadir a veia cava caudal (Figura 24A). 

O gato 6 apresentava uma massa no lóbulo caudal do pulmão esquerdo (Figura 

24B). 

No gato 5 foi observada, na região cervical, uma massa laríngea concêntrica de 

aproximadamente 3 cm, mais proeminente do lado direito, ocupando quase toda a totalidade 

do lúmen laríngeo. Esta massa apresentava atenuação heterogénea na TC de contraste. 

Apresentava, também, leve linfadenopatia retrofaríngea média direita com hiperatenuação 

heterogénea ao contraste. Na região torácica, observava-se um aumento da vascularização 

generalizada sem cardiomegalia ou dilatação dos grandes vasos. O parênquima pulmonar 

apresentava-se normal. Havia uma dilatação moderada do esófago, mas sem alterações na 

parede (Figura 24C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

O cão 3 apresentava uma massa de margens mal definidas, localizada na base 

cardíaca com hiperatenuação heterogénea com contraste (Figura 25A). A massa provocou o 

deslocamento dorsal e lateral à esquerda da aorta, separando ambas as artérias 

pulmonares lateralmente ao nível da bifurcação, comprimindo e invadindo o átrio esquerdo e 

deslocando e comprimindo o esófago. O parênquima pulmonar apresentava múltiplos 

nódulos de tecido mole generalizados, com um tamanho de aproximadamente 1,2 cm. 

Observou-se, também, linfadenopatia mediastínica e traqueobronquial. Quanto ao cão 4, a 

TC permitiu confirmar a presença de uma massa na base cardíaca (Figura 25B). No cão 6, 

as imagens obtidas, eram compatíveis com broncopneumonia. O cão 11 apresentava uma 

fissura paladar provavelmente congénita que se tinha operado anteriormente e o que se 

observava a nível do paladar rostral, poderia sugerir deiscência de sutura. Para além disto, 

apresentava elevado corrimento nasal a nível da cavidade e seios nasais (Figura 25C). 

 

Figura 25 – Tomografia computorizada. A, cão 4, observou-se uma massa na base cardíaca. B, cão 
3, observou-se uma massa a nível da base cardíaca de margens mal definidas. C, cão 11, presença 
de uma fissura paladar e corrimento nasal (Imagens gentilmente cedidas pelo HVM). 

 

2.2.3.4. Outras provas diagnósticas realizadas 

Os gatos 7,9,15, 16 e 17 foram testados para antigénio de FeLv e anticorpos de FIV, 

tendo o resultado dado negativo em todos os animais. O gato 12 realizou uma fluoroscopia 

de contraste que confirmou a presença de hérnia de hiato. O gato 16 fez uma lavagem 

broncoalveolar, a qual deu negativa. Os gatos 2 e 17 realizaram ecografia abdominal. O 

primeiro apresentava ascite e derrame pleural moderado, que se justificam pela suspeita de 

cardiomiopatia. Não se observaram outras alterações que não fossem justificáveis pela 

mesma. A ecografia do segundo gato encontrava-se normal. Foram realizados os tempos de 

coagulação no gato 9. O fibrinogénio estava a >1000 mg/dl e o tempo de protrombina foi de 

8,90 segundos. Uma vez que os valores de referência estabelecidos para o fibrinogénio são 

entre 110 e 370 mg/dL, o valor obtido neste animal foi bastante elevado. Já o valor do tempo 

de protrombina estava dentro dos parâmetros normais. No gato 6 foi medida o proBNP que 
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Figura 26 - Amostras obtidas por toracocentese. A, gato 9, derrame pleural hemorrágico. B, gato 7, 
derrame pleural compatível com piotórax. 

se encontrava normal (<100 pg/mL). O líquido do derrame pleural (Figura 26) obtido por 

toracocentese nos gatos 1, 2, 4, 7, 8, 9 e 14 foi submetido a uma análise, a qual se encontra 

descrita na tabela 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os cães 4, 5, 6 e 11 realizaram ecografias abdominais que se encontravam normais. 

Em relação ao cão 5, foram realizadas uma abdominocentese e uma pericardiocentese, 

Tabela 22 - Resultados das análises realizadas aos diferentes líquidos pleurais obtidos por 
toracocentese. - : não avaliado. 

Gato 1 2 4 7 8 9 14 

Densidade 1.016 1,018 1,016 1,040 - 1,032 1,030 

Proteínas 
(g/dL) 

1.016 2 1,8 6 5,5 4,2 4 

Triglicéridos 
(mg/dL) 

64,67 - - - - - - 

Glucose 
(mg/dL) 

- - - 0 - - - 

Ácido lático 
(mg/dL) 

- - - 7,2 - - - 

Hematócrito 
(%) 

- - - - - 13 - 

Observações 

Transuda
do 
modificad
o com 
presença 
de 
linfócitos 
e glóbulos 
vermelho
s. 

Transu
dado 
modific
ado. 

Pouca 
celularida
de, 
linfócitos 
e 
neutrófilo
s 

PMN 
degenera
dos e 
suspeita 
de cocos 
intracitopl
asmáticos
. 

Citologia 
compatí
vel com 
um 
carcino
ma. 

Líquido 
hemorrágic
o. 

Células 
epiteliais 
com 
critérios 
de 
malignida
de. 
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tendo ambas as amostras sido enviadas posteriormente para análise. Nesta última, o líquido 

revelava um processo crónico e células com critérios de malignidade, compatível com a 

suspeita de tumor cardíaco. O cão 6 realizou uma lavagem broncoalveolar, em que a cultura 

deu negativa. A citologia mostrava presença de neutrófilos e bactérias, alterações 

frequentes nas broncopneumonias. Efetuou, também, uma gasometria, cujos resultados se 

encontram descritos na tabela 23. O cão 8 realizou fluoroscopia que confirmou a presença 

de megaesófago. O cão 10 realizou biopsia incisional da massa laríngea, cujos resultados 

se encontram descritos na tabela 24. 

Tabela 23 - Resultados obtidos na gasometria do cão 6. 

Origem Arterial 

Gradiente A-a 33,920 

Excesso Base  -9,20 

FiO2 (%) 376,190 

HCO3 (mEq/L) 16,60 

iCa 1,30 

PCO2 (mm Hg) 30,90 

Ph 7,34 

PO2 (mm Hg) 79,00 

SatO2 (%) 95,00 

tCO2 (Dióxido de carbono total) 139,00 

 

Tabela 24 - Resultados obtidos na biopsia incisional do cão 10. 

Exame microscópio 

Denso infiltrado inflamatório com predomínio de neutrófilos, 

agregados de fibrina e necrose dos tecidos subjacentes. 

Pequenos focos com inflamação macrofágica e células 

linfoplasmocitárias. 

Diagnóstico Laringite necrosante, supurativa, grave. 

Comentários 

Lesão necroinflamatória com possível componente infecioso 

bacteriano primário ou secundário, sem evidências de atividade 

neoformativa. Lesões que normalmente derivam de lesões 

traumáticas locais ou de lesões ulcerativas num contexto de 

doença oral. Menos frequentemente podem ser devidas a causas 

irritantes inalatórias ou fatores vasculares locais (isquémia). No 

caso de permanecer a suspeita de neoplasia, repetir a recolha de 

amostra para descartar algum processo que esteja mascarado 

pela inflamação grave que esta amostra apresenta. 
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2.2.4. Acompanhamento dos casos clínicos 

A maioria dos animais que se encontram neste trabalho estiveram presentes nas 

suas reavaliações, permitindo o acompanhamento do caso na sua totalidade. Nas tabelas 

seguintes (Tabelas 25 e 26) podem ser encontrados os dados clínicos recolhidos nas 

reavaliações dos gatos e informações relativas às ocorrências durante o internamento. Os 

gatos foram divididos consoante a origem de dispneia. 

Tabela 25 - Acompanhamento dos gatos com dispneia de origem cardíaca durante o seu 
internamento e reavaliações. 

Gato Dias de internamento Observações 

Gato 1 2 dias 

Na reavaliação, após uma semana, apresentava o 
átrio esquerdo com 23 mm e estava clinicamente bem. 
Ficou de ser reavaliado um mês depois, mas não 
compareceu. 

Gato 2 2 dias 
Na reavaliação foi novamente realizada pleurocentese 
(250 mL). A medicação não estava a ser dada 
corretamente. Eutanasiado. 

Gato 3 - Eutanasiado no dia de entrada. 

Gato 4 5 dias 

Na reavaliação, os parâmetros ecográficos 
mantinham-se: AE com 16 mm e presença de derrame 
pericárdico. A medicação não estava a ser dada 
corretamente. 

 

Tabela 26 - Acompanhamento dos gatos com dispneia de origem respiratória durante o seu 
internamento e reavaliações. 

Gato Dias de internamento Observações 

Gato 5 4 dias 
Os tutores optaram pela eutanásia, devido ao 
diagnóstico e já apresentar insuficiência renal. 

Gato 6 3 dias Não respondeu à medicação. Eutanasiado. 

Gato 7 1 dia Morreu um dia após o internamento. 

Gato 8 2 dias 

Continuava com dispneia em casa. Regressou e voltou 
a ficar internado 6 dias, acabando por morrer. Neste 
espaço de tempo, a pleurocentese revelou uma citologia 
compatível com carcinoma e já no estudo 
ecocardiográfico foi observado uma massa que parecia 
um pulmão colapsado e derrame pleural. 

Gato 9 2 dias 

No segundo dia de internamento revelava uma 
frequência respiratória mais elevada e as radiografias 
de controlo encontravam-se piores. Apesar da 
medicação realizada, acabou por morrer durante a 
noite. 

Gato 10 1 dia 
Realizou-se uma citologia à massa laríngea que foi não 
conclusiva. Como se encontrava clinicamente melhor, 
obteve alta ao final do dia. 
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Figura 27 - Distribuição dos gatos no final do acompanhamento dos casos clínicos. 

Tabela 26 - Acompanhamento dos gatos com dispneia de origem respiratória durante o seu 
internamento e reavaliações. (continuação) 

Gato 11 1 dia 

Eutanasiado. Os tutores não quiserem optar por mais 
exames diagnósticos, como a TC, e avaliar se se 
poderia realizar uma lobectomia pulmonar parcial do 
lobo pulmonar caudal direito e exérese da massa 
pulmonar. 

Gato 12 5 dias 
Na reavaliação apresentava-se bastante melhor e já não 
apresentava ruídos respiratórios. Os tutores aceitaram a 
operação da hérnia de hiato.  

Gato 13 1 dia 
Na reavaliação apresenta-se clinicamente melhor e as 
radiografias demonstravam uma melhoria dos padrões 
pulmonares. 

Gato 14 2 dias 
Teve uma paragem cardiorrespiratória, acabando por 
morrer. 

Gato 15 1 dia Morreu durante a madrugada. 

Gato 16 1 semana 

Após uma semana, regressou para reavaliação e 
apresentava-se clinicamente melhor e as radiografias 
ligeiramente melhores. Contudo, 8 dias depois 
regressou com dispneia. A radiografia apresentava-se 
bastante pior e o tutor referiu que era difícil administrar a 
medicação. Eutanasiado devido ao prognóstico 
reservado. 

Gato 17 2 dias 
No último dia agravou-se a dispneia. Acabou por morrer 
neste mesmo dia. 

 

O seguinte gráfico (Figura 27) apresenta o número de gatos distribuídos por 

diferentes categorias, consoante foram eutanasiados, morreram durante o internamento ou 

obtiveram melhorias/resolução da sintomatologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não foi possível acompanhar o animal 1, uma vez que os tutores não compareceram 

para reavaliação. 
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Nas tabelas seguintes (Tabelas 27 e 28) podem ser encontrados os dados clínicos 

recolhidos nas reavaliações dos cães e informações relativas às ocorrências durante o 

internamento. Os cães foram divididos de acordo com a origem de dispneia. 

Tabela 27 - Acompanhamento dos cães com dispneia de origem cardíaca durante o seu 
internamento e reavaliações 

Cão Dias de internamento Observações 

Cão 1 - 
Eutanasiado no próprio dia, devido à gravidade do 
caso. 

Cão 2 4 dias 

Nas reavaliações apresentava-se bastante responsivo, 
sem sinais clínicos, exceto uma ligeira dilatação 
abdominal. O tumor (4x2cm) continuava a comprimir a 
base cardíaca. 

Cão 3 Apenas admitido para TC. 

Cão 4 4 dias 
Na reavaliação já quase não apresentava derrame 
pericárdico. 

Cão 5 3 dias 
Na reavaliação já quase não apresentava derrame 
pericárdico. O animal não voltou a recidivar. 

 

Tabela 28 - Acompanhamento dos cães com dispneia de origem respiratória durante o seu 
internamento e reavaliações. 

Cão Dias de internamento Observações 

Cão 6 3 dias 

Houve melhoria dos sinais clínicos após a alta; 
contudo, as radiografias encontravam-se semelhantes 
às do 1º dia de internamento. Aconselhou-se a 
repetição da TC. 

Cão 7 1 dia Melhorou com a medicação. 

Cão 8 3 dias 

Regressou com sintomatologia de regurgitações e 
apatia 1 semana após a alta. Ficou internado 
novamente. Concluíram que a sintomatologia se devia 
ao megaesófago já diagnosticado. As imagens 
radiográficas mostravam completa resolução da 
pneumonia e, à auscultação, estava tudo normal. 

Cão 9 1 dia 
Melhoria da sintomatologia com a medicação. 
Radiografias de controlo aparentemente melhores. 

Cão 10 1 dia 

Optou-se por realizar de imediato uma traqueostomia 
temporal e a remoção da massa laríngea. Nas 
reavaliações encontrava-se bastante bem e a 
cicatrização do orifício da traqueostomia acabaria por 
encerrar por si só.   

Cão 11 2 dias 
Proposta de realização de um flap na zona da fissura 
paladar. 
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Figura 28- Distribuição dos cães no final do acompanhamento dos casos clínicos. 

O seguinte gráfico (Figura 28) apresenta o número de cães distribuídos por 

diferentes categorias, consoante foram eutanasiados, morreram durante o internamento, 

recidivas ou obtiveram melhorias/resolução da sintomatologia. 

 

 

 

Não foi possível o acompanhamento posterior dos cães 6 e 11, uma vez terminado o 

período de estágio. Quanto ao cão 3, não foi possível avaliar a sua evolução, dado o seu 

seguimento por outro Centro de Atendimento Veterinário. 

 

2.2.5. Comparação dos casos com dispneia: origem Cardíaca versus 

Respiratória 

Foi realizada uma comparação dos parâmetros analisados ao longo do trabalho entre 

os animais com dispneia de origem cardíaca e de origem respiratória, consoante a espécie. 

Os dados são apresentados nas tabelas 29 e 30. 
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Tabela 29 - Comparação dos diferentes parâmetros clínicos entre os gatos do grupo da dispneia 
de origem cardíaca e dispneia de origem respiratória. 

Origem da dispneia Cardíaca (N=4) Respiratória (N=13) 

Identificação do animal 

- Europeu Comum (4/4) 
- Maioritariamente animais 
mais velhos: média de 9 
anos. 
- Maioritariamente machos 
(3/4) 

- Europeu Comum (12/13) 
- Animais entre os 9 meses e 15 
anos: média de 9,5 anos. 
- Maioritariamente machos (9/13) 

Dados da história clínica 
- Ausência de corrimento 
nasal. 
- Tosse (2/4). 

- Tosse (4/13). 
- Presença de corrimento nasal 
apenas num animal (1/13). 

Tipo de dispneia 
- Dispneia inspiratória (2/4) 
- Dispneia mista (2/4) 

- Dispneia inspiratória (3/13) 
- Dispneia expiratória (6/13) 
- Dispneia mista (2/13) 
- Padrão respiratório restritivo 
(2/13) 

Auscultação cardiopulmonar - Ritmo de galope (3/4). 
- Maioria com auscultação 
cardíaca normal (8/13) 
- Ausência de sopro. 

Dados radiográficos 

- Derrame pleural (3/4). 
- Silhueta cardíaca não 
avaliada devido ao derrame 
pleural. 
- Parênquima pulmonar 
normal. 

- Derrame pleural (4/13) 
- Silhueta cardíaca 
maioritariamente normal (9/13). 
- Padrão maioritariamente 
alveolar/intersticial, consoante o 
tipo de doença presente. 

Dados ecocardiográficos 

- Dilatação das câmaras 
cardíacas. 
- Relação AE/Ao 
aumentada. 

- Apenas 2/13 realizaram 
ecocardiografia, um dos quais 
apresentava dilatação das 
câmaras cardíacas e o outro 
estava normal. Os restantes não o 
fizeram devido à ausência de 
alterações cardíacas. 
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Tabela 30 - Comparação dos diferentes parâmetros clínicos entre os cães do grupo da dispneia de 
origem cardíaca e dispneia de origem respiratória. 

Origem da dispneia Cardíaca (N=5) Respiratória (N=6) 

Identificação do animal 

- Bulldog Francês (4/5) 
- Animais mais velhos: média 
de 10 anos. 
- Maioritariamente machos 
(3/5) 

- Raças variadas 
- Animais entre os 9 meses e 12 
anos: média de 8 anos. 
- Maioritariamente machos (4/6) 

Dados da história clínica 

- Tosse apenas num animal, 
durante o exercício ou 
noturna (1/5). 
- Ausência de corrimento 
nasal. 

- Presença de corrimento nasal 
(2/6). 
- Tosse apenas num animal (1/6) 

Tipo de dispneia - Dispneia inspiratória 
- Dispneia mista (3/6) 
- Dispneia inspiratória (3/6) 

Auscultação cardiopulmonar 

- Auscultação torácica 
normal, há exceção de dois 
que apresentava estertores. 
- Presença de sopro (2/4) 

- Auscultação cardíaca normal. 

Dados radiográficos 
- Cardiomegalia. 
- Deslocamento da traqueia. 
- Derrame pleural (2/4) 

- Padrão maioritariamente 
intersticial. 
- Ausência alterações na silhueta 
cardíaca. 
- Ausência de derrame pleural. 

Dados ecocardiográficos 

- Apenas 2/5 realizaram 
ecocardiografia. 
- Derrame pericárdico e efeito 
massa. 
-Alterações nas válvulas 
cardíacas. 

- Sem alterações significativas. 
Apenas 3/6 realizaram 
ecocardiografia. 
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Discussão 

 

Perante um animal dispneico, é essencial inicialmente proceder à sua estabilização 

e, em seguida, procurar investigar a causa do desconforto respiratório. Na prática clínica, 

nem sempre é fácil chegar a um diagnóstico definitivo. 

Neste trabalho, em ambas as espécies, foram registados um número superior de 

animais com dispneia de origem respiratória. Contudo, a amostragem deste trabalho é 

reduzida, pelo que, pode não estar de acordo com a literatura. Nos gatos, foi registada uma 

percentagem de 76% (N= 13) e nos cães uma percentagem de 55% (N=6). Segundo um 

estudo de Swift (2009), do total de 90 gatos, 29 tinham doenças respiratórias e 34 doenças 

cardíacas (Swift et al., 2009). No estudo de Prosek (2007), em que foram estudados 48 

cães, 26 apresentavam doenças respiratórias como causa de dispneia, entre elas 

pneumonia, neoplasia pulmonar, derrame pleural neoplásico, paralisia laríngea e bronquite 

crónica. Os restantes cães (n=22) foram diagnosticados com insuficiência cardíaca 

congestiva com causas variadas: CMD, doença valvular degenerativa, ducto arterioso 

persistente e estenose sub-aórtica (Prosek et al., 2007).  

Relativamente aos gatos com dispneia de origem cardíaca, as idades variaram entre os 

4 e os 15 anos, resultados semelhantes aos obtidos no estudo de Ferasin (2003). Quanto 

aos cães deste grupo, as idades variaram entre os 8 e os 12 anos de idade. No grupo dos 

gatos com dispneia de origem respiratória, as idades variaram entre os 9 meses e os 15 

anos, enquanto que, nos cães, as idades abrangeram os 9 meses e os 12 anos de idade. 

Devido à grande diversidade de causas, tanto cardíacas como respiratórias, que afetaram 

ambas as espécies de animais descritas neste trabalho, não é razoável a discussão de cada 

caso individualmente, uma vez que a amostra de cada doença discutida é bastante 

pequena. Contudo, todos os cães do grupo de animais com dispneia de origem cardíaca 

foram diagnosticados com uma massa de base cardíaca. Apesar da amostra ser reduzida, 

conclui-se que a janela de idades estava de acordo com a literatura existente. Segundo 

Ware e Hooper (1999), os tumores desenvolviam-se mais frequentemente em cães com 

idade entre os 7 e os 15 anos. Para além disso, demonstraram também que os tumores 

apareciam com a mesma frequência tanto em fêmeas como em machos (Ware e Hopper, 

1999), dados compatíveis com os encontrados neste trabalho, em que dois eram fêmeas e 

três eram machos e as idades encontravam-se entre os 8 e os 12 anos de idade. 

Segundo a literatura, as raças de gato Maine Coon, Ragdoll e Bosque da Noruega 

têm uma maior predisposição para o desenvolvimento de cardiomiopatias. Devido à amostra 

reduzida, verificou-se que nenhum dos animais com o diagnóstico de cardiomiopatias 
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pertencia a uma destas raças, sendo que todos eram de raça Europeu Comum. Os cães 

pertencentes a este grupo, eram maioritariamente da raça Bulldog Francês, à exceção de 

um que era da raça Yorshire, o que vai de encontro à literatura existente que mostra uma 

elevada predisposição no desenvolvimento de tumores cardíacos para raças caninas como 

Pastor Alemão, Golden Retrievers, Bulldog Francês e Boxers, entre outros (Morrison, 2008; 

Nowak e Noszczyk-nowak, 2008). Relativamente aos animais do grupo da dispneia de 

origem respiratória, apenas um dos gatos era de raça Esfinge e os restantes de raça 

Europeu Comum. Já os cães presentes neste trabalho, no grupo de animais com dispneia 

de origem respiratória, apresentavam raças diferentes, entre as quais Galgo, Pug, 

Shnauzer, Bulldog Francês, Yorkshire e Bulldog Inglês. Cada um destes foi diagnosticado 

com uma doença respiratória diferente, a saber broncopneumonia, colapso laríngeo, 

pneumonia, consolidação pulmonar, massa laríngea direita e fístula oronasal, 

respetivamente. 

 Nos gatos pertencentes ao grupo de animais com dispneia de origem cardíaca, o tipo 

de dispneia mais frequente foi a dispneia do tipo inspiratório/mista. Nos gatos do grupo de 

animais com dispneia de origem respiratória, o tipo de dispneia variou maioritariamente 

entre inspiratória e expiratória, consoante a causa de dispneia. No entanto, dois em 

dezassete gatos apresentaram dispneia do tipo mista e outros dois um padrão respiratório 

restritivo. Segundo Lozano (2013) e Sharp e Rozanski (2013), a dispneia inspiratória está 

associada a doenças das vias aéreas superiores, o que se verificou nos animais que 

apresentaram neoplasias laríngeas (Lozano, 2013; Sharp e Rozanski, 2013). Por outro lado, 

a literatura existente relaciona a dispneia do tipo expiratório com doenças das vias aéreas 

inferiores (Sharp e Rozanski, 2013). Neste trabalho, a dispneia do tipo expiratória esteve 

maioritariamente associada a doenças do parênquima pulmonar. Quanto ao tipo de dispneia 

mista, este é caraterizado por um aumento do esforço inspiratório e expiratório, e, segundo 

a literatura, está associado a doenças do parênquima pulmonar como, pneumonia, 

neoplasias, entre outras, o que coincidiu com os resultados encontrados neste trabalho 

(Sumner e Rosanski, 2013). Dos três animais diagnosticados com carcinoma pulmonar, a 

dispneia do tipo mista foi observada em dois deles, enquanto o outro apresentou dispneia do 

tipo expiratória. O padrão respiratório restritivo foi observado nos animais que apresentavam 

piotórax e derrame pleural hemorrágico e, segundo a literatura, este tipo de padrão 

respiratório encontra-se associado a doenças do espaço pleural (Lee e Drobatz, 2004; 

Sharp e Rosanski, 2013), o que está de acordo com os resultados deste trabalho. 

 O tipo de dispneia mais frequente nos cães com dispneia de origem cardíaca foi a 

dispneia do tipo inspiratório. Segundo Gidlewski e Petrie (2005), a dispneia é um dos sinais 
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clínicos descritos pelos tutores. Por outro lado, dentro do grupo de cães com dispneia de 

origem respiratória, observou-se que os cães com diagnóstico de broncopneumonia e 

pneumonia, apresentavam dispneia do tipo misto. Segundo a literatura, doenças do 

parênquima pulmonar, como a pneumonia, estão, normalmente, associados a um aumento, 

tanto do esforço expiratório, como do esforço inspiratório, o que se verificou neste trabalho 

(Sharp e Rosanski, 2013; Sumner e Rosanski, 2013). Já a dispneia do tipo inspiratório, 

esteve associada maioritariamente a doenças das vias aéreas superiores, como massa 

laríngea e fístula oronasal. Como já descrito anteriormente no grupo dos gatos, estes 

resultados estão de acordo com a literatura (Lozano, 2013; Sharp e Rozanski, 2013). 

Contudo, um dos cães, cujo diagnóstico revelou ser um colapso laríngeo, apresentava 

dispneia do tipo mista e outro, com diagnóstico de consolidação do lóbulo apical direito, 

apresentava dispneia do tipo inspiratória. Esta observação vai contra as descrições 

existentes na literatura (Lozano, 2013; Sumner e Rosanski, 2013). No entanto, o facto de o 

número de casos para estes diagnósticos serem reduzidos, faz com que não seja um 

achado relevante. 

 Nos gatos, os sinais clínicos mais frequentes, no grupo da dispneia de origem 

cardíaca, foram a presença de dispneia inspiratória/mista, posição ortopneica e alterações 

na auscultação cardíaca, maioritariamente, ritmo de galope e sopro cardíaco. A tosse foi 

outro sintoma demonstrado pela maioria dos gatos deste grupo, sendo que apenas um não 

o apresentava. Já nos cães, o sinal clínico mais frequente foi a dispneia inspiratória que se 

observou em todos os animais deste grupo. Neste último grupo, os sinais clínicos vão estar 

dependentes da gravidade e do tamanho do tumor, para além de que a presença de 

derrame pericárdico, muito comum nos tumores de base cardíaca, é determinante na 

sintomatologia apresentada. Os tumores cardíacos são responsáveis por mais de 60% dos 

derrames pericárdicos documentados (Berg e Wingfield, 1984). Segundo Shaw e Rush, um 

dos sinais clínicos apresentados pelos cães com derrame pericárdico é a dispneia (Shaw e 

Rush, 2007). 

 Os gatos do grupo dos animais com dispneia de origem respiratória apresentaram 

maioritariamente dispneia do tipo expiratória e apenas três dos tutores referiram presença 

de tosse e apenas um dos gatos apresentava corrimento nasal, purulento e bilateral. Os 

cães deste grupo apresentavam uma auscultação cardíaca normal. Na história clínica 

apenas um dos tutores referiu presença de tosse e, ao exame físico, dois dos seis animais 

apresentavam corrimento nasal. Um deles foi diagnosticado com uma fístula oronasal e, 

segundo Wilson (2012), o corrimento nasal é um dos sinais clínicos comuns nestes animais 

(Wilson, 2012). 
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Todos os gatos com dispneia de origem cardíaca apresentavam à radiografia 

derrame pleural, pelo que não foi possível avaliar a silhueta cardíaca que se apresentava 

mascarada. Os animais com desenvolvimento das doenças cardíacas incluídas neste grupo, 

cardiomiopatia restritiva (CMR), CMD e tromboembolismo arterial, estão, segundo a 

literatura, sujeitos a desenvolver derrame pleural. Um estudo em 90 gatos com diagnóstico 

de cardiomiopatia restritiva, concluiu que nas radiografias realizadas a 75 gatos, observou-

se que 59% apresentavam derrame pleural, 25% edema pulmonar, e 16% ambos (Locatelli 

et al., 2018). Num estudo realizado em dois gatos com diagnóstico de CMD, um deles 

apresentava na radiografia torácica um derrame pleural grave, mascarando a silhueta 

cardíaca (Uppe et al., 2013). Os cães deste grupo, que foram posteriormente diagnosticados 

com uma massa de base cardíaca, apresentavam deslocamento dorsal da traqueia e 

alterações na silhueta cardíaca, entre as quais cardiomegalia, quer por derrame pericárdico, 

quer por efeito massa. Segundo Ehrhart (2003), podemos observar deslocamento dorsal da 

traqueia, presença de derrame pleural e de edema pulmonar nestes casos (Ehrhart et al., 

2003). Dois dos cães apresentavam derrame pleural. Outro estudo documentou, num caso 

clínico estudado, sinais radiográficos como a elevação da traqueia e o aumento da silhueta 

cardíaca (DiFruscia et al., 1989). 

 Os gatos do grupo dos animais com dispneia de origem respiratória apresentavam, 

consoante o diagnóstico final, diferentes tipos de padrões pulmonares na radiografia. O 

mesmo se observou nos cães deste grupo. Os gatos com diagnóstico de carcinoma 

pulmonar apresentavam um padrão pulmonar variado. Segundo a literatura existente, a 

aparência radiográfica das neoplasias pulmonares podem variar; as lesões difusas podem 

apresentar um padrão radiográfico alveolar, bronquial, intersticial ou misto. Por sua vez, as 

lesões focais podem ser classificadas como nódulos únicos ou múltiplos (Miles, 1988). Os 

padrões radiográficos de neoplasias pulmonares são, geralmente, mais variados no gato 

que no cão e no Homem (Moulton, 1981; Mehlhaff e Mooney,1985; Koblik, 1986). Um dos 

gatos neste trabalho foi diagnosticado com uma massa cavitária no tórax, apresentando na 

radiografia derrame pleural e consolidação do lobo apical direito. Segundo Suter e Lord 

(1984), a consolidação pulmonar pode ocorrer em neoplasias pulmonares, devido à 

inflamação e à invasão da massa que causam atelectasia dos lobos afetados (Suter e Lord, 

1984). O derrame pleural teve uma ocorrência de 30% em gatos com tumores pulmonares 

primários, o que revela que ambas as alterações encontradas estão de acordo com a 

literatura (Barrett et al., 2014). Outro dos gatos deste trabalho apresentava asma felina com 

um padrão brônquico. As alterações radiográficas em gatos com asma felina incluem um 

padrão brônquico ou broncointersticial (Trzil e Reinero, 2014), o que está de acordo com o 

observado neste trabalho. 
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 O estudo ecocardiográfico foi realizado em quatro dos gatos pertencentes ao grupo 

de dispneia de origem cardíaca e seis dos cães, três pertencentes ao grupo dos animais 

com dispneia de origem cardíaca e os restantes ao grupo de animais com dispneia de 

origem respiratória. Os gatos com diagnóstico de CMR apresentavam dilatação dos átrios e 

um deles hipomotilidade da parece ventricular e presença de um ligeiro contraste 

ecocardiográfico espontâneo. Ecocardiograficamente, esta cardiomiopatia é apresentada 

como uma dilatação atrial, espessura da parede do ventrículo esquerdo normal, função 

sistólica normal ou ligeiramente diminuída e um padrão restritivo de enchimento do 

ventrículo esquerdo (Fox, 2004; Fox et al., 2014; Ferasin et al., 2003; Ferasin, 2009; Coté et 

al., 2011). Segundo a literatura, a presença de um trombo a nível do átrio esquerdo ou de 

contraste espontâneo, pode ser visualizado em gatos com CMR avançada, pelo que 45% 

dos gatos acabam por apresentar um quadro clínico de tromboembolismo arterial 

(MacDonald, 2008). Estes dados vão de encontro aos dados observados no gato 1. Já os 

sinais ecocardiográficos de CMD, incluem a diminuição da função sistólica e a hipertrofia 

excêntrica do ventrículo esquerdo. A dilatação do átrio esquerdo está presente em casos 

moderados a graves e podem também estar presentes a dilatação do ventrículo e átrio 

direitos (MacDonald, 2008). Segundo Olsen (2010), a partir do modo bidimensional, uma 

relação AE/Ao superior a 1,5, representa um átrio esquerdo aumentado, parâmetro 

aumentado em todos os quatro gatos submetidos a este estudo diagnóstico (Olsen et al., 

2010). 

Os quatro cães com diagnóstico de massa de base cardíaca foram submetidos a um 

exame ecocardiográfico, sendo que dois deles apresentavam derrame pericárdico, um deles 

com tamponamento grave. Segundo a literatura, o tamponamento cardíaco pode 

desenvolver-se nos animais que apresentam tumores cardíacos (Dunning et al., 1998; 

Weisse et al., 2005; Ehrhart et al., 2002; Fine et al., 2003; Berg e Wingfield, 1984). Segundo 

os resultados obtidos por um estudo realizado em 23 cães por Weisse (2005), 83% dos 

animais apresentavam derrame pericárdico e 30% tamponamento cardíaco (Weisse et al., 

2005). Apesar da amostra ser reduzida, os resultados estiveram de acordo com a literatura 

existente. Os cães do grupo dos animais com dispneia de origem respiratória não tinham 

alterações significativas indicativas de problema cardíaco. Para além disto, apenas um dos 

animais, no qual foi medida a relação AE/Ao, apresentava o valor aumentado (2,09). 

Os estudos realizados através da tomografia computorizada incluíram quatro gatos e 

cinco cães. Os gatos 6 e 16 apresentavam ambos uma massa no lobo caudal esquerdo que, 

num deles, invadia a veia cava caudal. As alterações eram compatíveis com a descrição 

existente na literatura sobre neoplasias pulmonares (Nemanic et al., 2006; Johnson e 
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Wisner, 2007). As massas aparecem como massas sólidas com aumento de contraste, o 

que se observou em ambos os animais. Os cães 3 e 4 foram diagnosticados com uma 

massa de base cardíaca. Segundo a literatura, deve ser realizada uma TC de contraste de 

modo a delimitar a massa e avaliar a sua extensão e as estruturas que envolve (Wisner e 

Johnson, 2010). Em ambos os animais foi administrado contraste, tendo-se conseguido 

avaliar as extensões da lesão. Na tomografia computorizada, a broncopneumonia 

apresenta-se como um aumento da opacidade nas zonas afetadas, podendo apresentar 

infiltrados alveolares (Wisner e Johnson, 2010), o que se observou na tomografia 

computorizada do cão 6. Concluiu-se que a tomografia computorizada, quando não se 

obtém um diagnóstico final a partir de outros exames complementares, torna-se uma mais-

valia na deteção de determinadas doenças. Além disto, após o diagnóstico, é, muitas vezes, 

necessária a avaliação da extensão da lesão e o estado das estruturas envolventes, pelo 

que este meio de diagnóstico é a forma mais vantajosa de o fazer, apesar dos custos. 

Quanto à gasometria do cão 6, os valores de PaO2 não apresentaram diferença 

significativa em relação aos valores de referência (80-103 mmHg), pelo que podemos inferir 

que não havia uma baixa saturação de hemoglobina, uma vez que este parâmetro (PaO2) 

está relacionado com esta. Outro parâmetro que não saiu dos valores de referência (30,8-

42,8 mmHg) foi a PaCo2. A determinação deste valor é útil para a identificação e 

determinação da gravidade de desequilíbrios ácido-base, como a acidose e alcalose 

respiratória, o que não se observou neste animal. O excesso base reflete a componente 

metabólica de um desequilibro ácido-base (Russell et al., 1996; DiBartola, 2006). O valor de 

referência para SaO2 é acima dos 95% (DiBartola, 2006). Neste animal, o valor de SaO2 

estava normal. A determinação do parâmetro HCO3
- é útil na identificação e determinação 

da gravidade de desequilíbrios metabólicos ácido-base (Boag, 2010). Neste animal, o valor 

estava ligeiramente abaixo, mas a diferença para o limite inferior não era significativa. 

Foram analisados líquidos pleurais obtidos por toracocentese dos gatos 1, 2, 4, 7, 8, 

9 e 14, sendo que os três primeiros pertenciam ao grupo dos gatos com dispneia de origem 

cardíaca e os restantes ao grupo dos gatos com dispneia de origem respiratória. Os gatos 1, 

2 e 4, animais com dispneia de origem cardíaca, apresentavam parâmetros compatíveis 

com um transudado modificado. Contudo, no gato 1, as proteínas estavam abaixo do que se 

esperaria num transudado modificado. Segundo a literatura existente, uma das causas 

comuns de transudados modificados são as doenças cardiovasculares (Dewhurst e 

Papasouliotis, 2005; Olivier e Willard, 1994). O gato 7 apresentava um piotórax, que faz 

parte do grupo dos exsudados sépticos e é resultado de um processo infecioso bacteriano 

(Dewhurst e Papasouliotis, 2005). Existem várias fontes de infeção possíveis, contudo, a 
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doença frequentemente é idiopática, sobretudo nos gatos (Nelson e Couto, 2006). Neste 

gato, não foi possível identificar a fonte de infeção, pelo que se considerou idiopático. O gato 

9 apresentava um derrame pleural hemorrágico, cuja etiologia pode incluir traumatismos, 

alterações hemorrágicas sistémicas, neoplasias (especialmente hemangiossarcomas), más 

formações vasculares, infeções pulmonares e torção de lobo pulmonar (Nelson e Couto, 

2006; Dewhurst e Papasouliotis, 2005). Contudo, não foi possível determinar a origem deste 

derrame. 

Segundo Swift (2009), não há diferenças significativas na duração do internamento 

entre os animais do grupo de dispneia de origem cardíaca e os do grupo de dispneia de 

origem respiratória (Swift et al., 2009). Neste trabalho, também não se verificaram 

diferenças significativas entre ambos os grupos. Contudo, a maioria dos animais foi 

eutanasiada ou morreu durante o internamento inicial, pelo que os dias de internamento, em 

geral, foram reduzidos. 
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Conclusão 

 

 Segundo os dados dos casos clínicos recolhidos para este trabalho, observou-se, em 

geral, que as causas mais frequentes de dispneia foram de origem respiratória, tanto em 

cães como gatos. Observou-se uma maior percentagem de animais com dispneia na faixa 

etária entre os 7 e aos 15 anos (fase adulta/sénior). 

 A tosse foi um sinal clínico presente na maioria dos animais com dispneia de origem 

cardíaca. 

Em geral, a dispneia do tipo inspiratória foi associada maioritariamente a doenças 

das vias respiratórias superiores e a dispneia expiratória/mista, a doenças do parênquima 

pulmonar. Os animais com dispneia de origem cardíaca apresentaram na sua maioria 

dispneia de tipo inspiratória. Além disso, observou-se um padrão respiratório restritivo nos 

animais com doenças do espaço pleural. 

O ritmo de galope e o sopro foram alterações encontradas durante a auscultação 

cardíaca apenas nos animais com dispneia de origem cardíaca, enquanto que nos animais 

com dispneia de origem respiratória se verificou que a maioria apresentava uma auscultação 

torácica alterada. 

 Apenas os animais com dispneia de origem cardíaca apresentaram derrame pleural 

e cardiomegalia na radiografia, enquanto que os animais com dispneia de origem 

respiratória apresentaram, na sua maioria, alterações a nível do parênquima pulmonar. 

 A ecocardiografia permitiu realizar o diagnóstico definitivo nos animais com dispneia 

de origem cardíaca. As alterações incluíram aumento da relação AE/Ao, dilatação das 

câmaras cardíacas e presença de derrame pericárdico. 

 A tomografia computorizada permitiu a confirmação de certos diagnósticos que não 

eram percetíveis ou detetáveis com outras provas diagnósticas. 

Após a avaliação de todos os dados clínicos observados nos casos clínicos 

apresentados neste trabalho e após a revisão da literatura, concluiu-se que para se poder 

realizar de forma mais eficaz a diferenciação entre as origens, cardíaca e respiratória, de 

dispneia, deve-se complementar vários meios de diagnóstico, de forma a reduzir o número 

de diagnósticos diferenciais e a direcionar o tratamento de uma forma mais específica e 

eficaz. 
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