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Resumo 

A fibrilhação atrial é a arritmia cardíaca supraventricular mais frequente em cães. 

O tratamento desta arritmia pode ser realizado por cardioversão ou por ablação por 

cateter. A cardioversão, para restabelecer o ritmo cardíaco sinusal, pode ser 

farmacológica (antiarrítmicos) ou elétrica (choque elétrico transtorácico). Deste modo, 

os objetivos deste trabalho foram determinar o sucesso da cardioversão elétrica 

transtorácica no tratamento de fibrilhação atrial em cães, e avaliar se é um método de 

tratamento viável para ser realizado com sucesso na prática clínica diária. 

Os casos clínicos incluídos neste trabalho foram observados no Hospital Veterinari 

Molins em Barcelona, entre o dia 23 de Setembro e o dia 23 de Dezembro de 2018. 

Foram analisados quatro casos clínicos de cães com fibrilhação atrial, sendo que em 

dois destes casos, os animais tinham uma doença cardíaca associada à arritmia. O 

tratamento inicial da fibrilhação atrial foi realizado com antiarrítmicos (amiodarona, 

digoxina, diltiazem, esmolol, lidocaína) de acordo com cada caso clínico. Os quatro 

animais foram refratários ao tratamento farmacológico e procedeu-se à cardioversão 

elétrica transtorácica. Em dois dos casos clínicos foi necessário mais do que um 

processo de cardioversão elétrica transtorácica para recuperar o ritmo sinusal. A 

cardioversão elétrica transtorácica revelou-se eficaz no tratamento dos três cães com 

fibrilhação atrial aguda, quando associado a um tratamento farmacológico após a 

cardioversão. No animal que tinha uma fibrilhação atrial crónica, associada a 

cardiomiopatia dilatada, verificou-se que este método não foi eficaz; ocorreu uma 

diminuição da frequência ventricular, mas não uma conversão para um ritmo sinusal, 

pelo que se realizou o controlo da arritmia através do tratamento da doença cardíaca 

subjacente. Um dos animais do estudo morreu após o procedimento devido a 

complicações associadas ao desenvolvimento de edema pulmonar.  

Com a realização deste trabalho pode concluir-se que a cardioversão elétrica 

transtorácica é eficaz para o tratamento da fibrilhação atrial, sendo que, quando 

associada a um tratamento farmacológico após a cardioversão, permite que o animal 

mantenha um ritmo sinusal normal a longo prazo. É um tratamento que pode ser 

realizado de forma segura na prática clínica, desde que o Médico Veterinário tenha os 

conhecimentos e a experiência necessários para a realização deste procedimento. No 

entanto, o número de casos clínicos analisado foi pequeno, pelo que devem ser 

realizados estudos com um número maior de animais. 
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Abstract 

Atrial fibrillation is the most frequent supraventricular arrythmia in dogs. The 

treatment of this arrythmia can be performed by cardioversion or catheter ablation. 

Cardioversion, to restore sinus cardiac rhythm, may be pharmacological (with 

antiarrhythmics) or electrical (thransthoracic electric shock). The objectives of this study 

were to determine the success of thransthoracic electrical cardioversion in the treatment 

of atrial fibrillation in dogs and to evaluate whether it is a viable treatment method to be 

applied successfully in daily clinical practice. 

 The data analyzed in this paper were collected during the externship at the 

Hospital Veterinari Molins in Barcelona, between the 23rd September and 23rd 

December of 2018. Four clinical cases of dogs with atrial fibrillation were analyzed, and 

in two of these cases the animals had heart disease associated with the arrhythmia. The 

initial treatment of atrial fibrillation was performed with antiarrhythmics (amiodarone, 

digoxin, diltiazem, esmolol and lidocaine) according to each clinical case. All four animal 

were refractory to pharmacological treatment and transthoracic electrical cardioversion 

was performed. In two of the animals, more than one transthoracic electrical 

cardioversion was necessary to recover to a sinus rhythm. Transthoracic electrical 

cardioversion proved to be effective in the treatment of three dogs with acute atrial 

fibrillation, when the pharmacological treatment was associated after the procedure. In 

animal that had chronic atrial fibrillation associated with dilated cardiomyopathy, this 

method was found to be ineffective although there was a decrease in ventricular rate but 

not a cardioversion to sinus rhythm. In this case, the control of the arrythmia was 

achieved by treatment of the underlying heart disease. One of the animals from the study 

died after the procedure due to complications associated with the development of 

pulmonary edema. 

In conclusion, the process of transthoracic electrical cardioversion is an effective 

method for the treatment of atrial fibrillation which, when associated with a 

pharmacological treatment, allows the cardioversion to a sinus rhythm long term. This is 

a treatment that can be safely performed in clinical practice as long as the veterinarian 

has the necessary knowledge and experience to carry out the procedure. However, the 

number of clinical cases analyzed was to small, therefore, more extensive studies should 

be carried out in order to verify the effectiveness of this procedure. 
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1. Revisão bibliográfica 

1.1. Arritmias cardíacas  

O sistema cardíaco, de forma a otimizar o seu débito cardíaco, tem de ter uma 

frequência e ritmo adequados. O movimento intracelular dos iões de cálcio que regulam 

a contração e relaxamento dos miócitos cardíacos são controlados por impulsos 

elétricos, sendo que a organização destes impulsos determina os padrões e tempos de 

contração e relaxamento do coração. Este sistema é de grande importância na medida 

em que otimiza o débito cardíaco e permite que haja uma atividade elétrica coordenada 

(Denis, 2010).  

Este sistema de condução elétrico permite que os impulsos gerados atravessem 

o coração, sendo estes mediados por um conjunto de células localizadas em locais 

específicos do coração ao qual denominamos nódulos, que geram ou propagam estes 

impulsos e os difundem pelo coração. Existem dois nódulos no coração: o nódulo 

sinoatrial e o nódulo atrioventricular. O nódulo sinoatrial encontra-se na porção superior 

do átrio direito sendo responsável por gerar os impulsos elétricos e funcionar como 

pacemaker. O nódulo atrioventricular localiza-se na porção inferior do átrio direito 

(triângulo de Koch) e permite a conexão elétrica entre os átrios e os ventrículos, sendo 

que recebe o estímulo elétrico gerado no nódulo sinoatrial e permite a passagem do 

mesmo dos átrios para os ventrículos até ao feixe de His e deste para as fibras de 

Purkinje, permitindo desta forma uma contração sincronizada de ambos os ventrículos 

(Figura 1) (Oliveira, 2018a). 

Figura 1: Anatomia do sistema de condução cardíaco (Adaptada de Tilley e Smith, 2016). 
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As arritmias cardíacas são definidas como variações do ritmo cardíaco sinusal 

normal (Tilley e Smith, 2016). Nem todas as arritmias são consideradas patológicas, 

sendo que as podemos classificar em três grupos: alterações na formação do impulso 

(excitabilidade cardíaca); alterações na transmissão do impulso (condução cardíaca); e 

alterações complexas envolvendo alterações na excitabilidade e na condução cardíaca 

(Mavropoulou, 2018). 

Desta forma, as arritmias podem ser classificadas de acordo com a tabela 1. 

Tabela 1: Classificação das arritmias segundo as alterações na formação do impulso, 

condução do impulso ou ambas (Adaptada de Tilley e Smith, 2016). 

Formação 

do 

impulso 

Sinusal normal 

Ritmo sinusal normal 

Arritmia sinusal 

Marca-passo migratório 

Sinusal anormal 

Pausa sinusal (sinus arrest) 

Bradicardia sinusal 

Taquicardia sinusal 

Supraventriculares 

Complexos atriais prematuros 

Taquicardia atrial 

Flutter atrial 

Fibrilhação atrial 

Ritmo juncional atrioventricular 

Ventriculares 

Complexos ventriculares prematuros 

Taquicardia ventricular 

Assístolia ventricular 

Fibrilhação ventricular 

Condução 

do 

impulso 

Bloqueio Sinoatrial 

Bloqueio atrial 

Pré-excitação ventricular 

Bloqueio atrioventricular de 1º grau 

Bloqueio atrioventricular de 2º 

grau 

Mobitz I 

Mobitz II 

Bloqueio atrioventricular de 3º grau 

Bloqueio das células de Purkinje 

Formação 

e 

condução 

do 

impulso 

Síndrome do nódulo sinoatrial 

Pré-excitação ventricular e síndrome Wolff – Parkinson-White 

Complexos atriais prematuros associados a uma condução ventricular 

anormal 

Escapes juncionais 

Escapes ventriculares 
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1.2. Fibrilhação atrial 

A fibrilhação atrial é uma arritmia supraventricular caraterizada por uma atividade 

elétrica rápida e desorganizada, que provoca uma perda da contribuição atrial para o 

enchimento ventricular, e que está associada a uma frequência cardíaca rápida que 

provoca uma diminuição do débito cardíaco (Willis, 2018). 

É a arritmia supraventricular mais frequentemente diagnosticada em cães (Tilley 

e Smith 2016), representando 14% de todas as arritmias cardíacas nesta espécie. Em 

50% dos casos é secundária à cardiomiopatia dilatada (Côté e Ettinger, 2018). 

 

1.2.1. Fisiopatologia 

Os mecanismos que permitem a formação e manutenção da fibrilhação atrial são 

multifatoriais. Por norma, ocorrem ondas de despolarização das células do miocárdio do 

átrio que fazem com que este responda de uma forma rápida e desorganizada ao 

impulso. Um dos mecanismos responsáveis por esta alteração é o desenvolvimento de 

vários focos ectópicos de formação do estímulo que provoca a propagação de ondas de 

forma irregular devido à capacidade de várias células presentes na parede do átrio para 

responder ao estímulo formado (Figura 2A) (Brundel et al., 2005).  

A atividade ectópica que provoca a fibrilhação atrial é favorecida por vários fatores, 

incluindo a inflamação do miocárdio, a fibrose, o stresse e o aumento de tamanho da 

parede do átrio. Estes fatores permitem que haja uma despolarização do átrio, alterando 

o potencial de repouso em direção ao limiar, desencadeando a fibrilhação atrial (Tilley 

e Smith, 2016). 

Outro mecanismo considerado responsável pela fibrilhação atrial são os circuitos 

de reentrada. Os circuitos de reentrada são favorecidos por condições que diminuam o 

período refratário, diminuam a velocidade de condução e aumentem a massa atrial. Os 

circuitos de reentrada podem ser únicos ou múltiplos (Willis, 2018). 

No circuito de reentrada único ou circuito principal, o impulso formado é muito 

rápido e propaga-se ao tecido atrial circundante de forma irregular devido à capacidade 

de resposta variável das células da parede do átrio, que se encontram distribuídas de 

forma espacial. Neste modelo, o centro da zona de reentrada é mantido continuamente 

despolarizado por impulsos centrípetos em movimento (Figura 2B) (Lip et al., 2016). 



  Revisão bibliográfica 

4 
 

Nos circuitos de reentrada múltiplos há uma alteração da propagação do impulso 

formado, sendo que este, em vez de ter um caminho específico, desenvolve um trajeto 

anormal em círculos repetidos, uma vez que existe um estímulo de despolarização que 

se forma num local distinto do primeiro estímulo, e este viaja por um caminho alternativo 

no tecido atrial. Este tempo permite que este tecido fique de novo excitável, provocando 

uma nova onda de despolarização da parede do átrio (Figura 2C) (Veenhuyzen et al., 

2004). Um número mínimo de ondas (seis ou mais) tem de coexistir de forma a manter 

a fibrilhação atrial. Estas ondas dirigem-se em diferentes direções e despolarizam 

pequenas áreas do tecido atrial, sendo que estas ondas colidem umas com as outras e 

dividem-se ou extinguem-se mutuamente de forma aleatória (Willis, 2018). 

Figura 2: Mecanismos que podem desencadear e manter a fibrilhação atrial (Adaptada de 
Veenhuyzen et al., 2004). 

 

1.2.2. Consequências fisiológicas 

A fibrilhação atrial é uma arritmia que normalmente ocorre associada a doenças 

cardíacas primárias que provocam uma alteração estrutural (aumento do tamanho do 

átrio) ou então é secundária a outros fatores ou doenças não cardíacas (Tabela 2) (Côté 

e Ettinger 2018;Tilley e Smith 2016). Uma vez presente, a fibrilhação atrial pode 

provocar alterações eletrofisiológicas ou estruturais (Dukes-McEwan, 2002). 
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Tabela 2: Doenças associadas ao desenvolvimento de fibrilhação atrial (Adaptada de 
Côté e Ettinger 2018;Tilley e Smith 2016) 

Doença cardíaca estrutural 

Congénitas 

Ducto arterioso persistente 

Defeito de septo atrial 

Displasia da válvula mitral 

Displasia da válvula tricúspide 

Adquiridas 
Cardiomiopatia dilatada 

Doença valvular crónica 

Anestesia 

 

 

Hipotiroidismo 

 

 

Alterações gastrointestinais 

 

 

Aumento do débito cardíaco  

 

O desenvolvimento da fibrilhação atrial é responsável por uma série de alterações 

fisiológicas que modificam o funcionamento normal do coração, entre as quais a 

diminuição do débito cardíaco, que provoca o desenvolvimento ou agravamento de 

insuficiência cardíaca congestiva, a perda da contração atrial que pode estar ou não 

associada a uma diminuição da contração ventricular, alterações hemodinâmicas e 

alteração cardíaca estrutural (Côté e Ettinger, 2018;Tilley e Smith, 2016). 

A contração atrial contribui com 30% do enchimento ventricular, pelo que quando 

esta contração é afetada há uma diminuição do volume ventricular. Esta diminuição 

pode levar ao desenvolvimento de sinais clínicos, principalmente quando o animal se 

encontra em picos de atividade cardíaca (atividade física intensa) e pode levar a que 

este tenha uma síncope. Além de diminuir o volume ventricular, há um aumento da 

frequência ventricular de forma a compensar a diminuição de volume para tentar 

otimizar o débito cardíaco. Isto leva a que o enchimento passivo não ocorra de forma 

correta, limitando o enchimento diastólico pois os ventrículos são despolarizados antes 

do tempo e as contrações tornam-se ineficazes (Côté e Ettinger, 2018). O aumento da 

frequência atrial e a consequente resposta ventricular podem provocar uma 

remodelação estrutural e elétrica do átrio (Menaut et al., 2005).  

As alterações eletrofisiológicas provocadas pela presença da fibrilhação atrial 

encontram-se normalmente associadas a modificações ao nível dos canais de cálcio e 

potássio sendo que estas normalmente são reversíveis. As alterações estruturais 

encontram-se normalmente associadas a modificações ao nível da parede do átrio 
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(muscular ou histológicas) e não são reversíveis (Dukes-McEwan, 2002). O aumento do 

tamanho do átrio é uma consequência frequente de insuficiência cardíaca nos cães. Isto 

resulta em alterações eletrofisiológicas que promovem a dispersão da refratariedade, 

sendo que quando associada à fibrilhação atrial, ocorre fibrose local que interfere com 

a condução do impulso (Willis, 2018). 

Um animal que não tenha uma alteração cardíaca estrutural ou funcional tem uma 

maior probabilidade de sobreviver do que os animais que já possuem este tipo de 

alteração, uma vez que tem uma menor resposta ventricular associada (Menaut et al., 

2005). 

As alterações clínicas observadas nos animais dependem, na maioria dos casos, 

da frequência ventricular. Com a presença da fibrilhação atrial ocorre a perda de 

contração atrial e consequente diminuição do desempenho ventricular. Se este não é 

controlado, a presença da fibrilhação atrial pode provocar a detioração do miocárdio ou 

desenvolvimento de uma cardiomiopatia dilatada secundária (Côté e Ettinger, 2018).  

 

1.2.3. Classificação da fibrilhação atrial 

A fibrilhação atrial pode ser classificada de acordo com a sua apresentação (aguda 

ou crónica) e duração. É uma arritmia que se pode apresentar com episódios curtos e 

pouco frequentes ou episódios longos e frequentes (Côté e Ettinger, 2018). Desta forma, 

a fibrilhação atrial pode ser classificada em fibrilhação atrial paroxística, fibrilhação atrial 

persistente ou fibrilhação atrial permanente (Denis, 2010). 

A fibrilhação atrial paroxística é caraterizada por ser de curta duração e pode 

resolver-se de forma espontânea em menos de quatro dias, se a causa da mesma for 

eliminada (Kirchhof et al., 2017). A fibrilhação atrial paroxística normalmente evolui para 

uma forma permanente, sendo que este processo se encontra associado a um aumento 

grave do átrio (alteração cardíaca estrutural) em quase todos os cães (Côté e Ettinger, 

2018). Em cães, a fibrilhação atrial paroxística não é normalmente diagnosticada 

durante a prática clinica diária (Saunders et al., 2009). 

 A fibrilhação atrial persistente é caraterizada por ter uma duração de mais de 7 

dias. Quando se procede ao tratamento da arritmia, promovendo a cardioversão ao ritmo 

sinusal (seja o método utilizado o tratamento médico ou a cardioversão elétrica), se esta 

se mantiver por mais de 7 dias após o tratamento, a fibrilhação atrial é considerada 

persistente. A fibrilhação atrial permanente ocorre quando não é utilizada nenhuma 
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forma de controlo da mesma, sendo que esta se torna permanente ao longo do tempo 

(Kirchhof et al., 2017). 

 

1.2.4. Epidemiologia 

A fibrilhação atrial é a arritmia supraventricular mais frequente em cães, sendo 

que a maioria dos animais tem uma doença cardíaca associada à arritmia e apresentam 

alterações cardíacas estruturais, nomeadamente o aumento dos átrios. Ocasionalmente 

esta arritmia é diagnosticada em animais sem doença cardíaca associada, 

principalmente em cães de médio a grande porte (Willis, 2018). As raças mais afetadas 

são normalmente os Irish Wolfhound, Great Dane, Newfoundland e o Doberman 

Pinscher, sendo que a doença cardíaca mais associada é a cardiomiopatia dilatada 

(Saunders et al., 2009). Os cães de pequeno porte que são afetados por esta arritmia 

normalmente têm associada a degenerescência das válvulas atrioventriculares 

(principalmente a degenerescência da válvula mitral) (Westling e Pyle, 2008).  

Para o desenvolvimento e manutenção da fibrilhação atrial há uma correlação 

entre a massa do átrio e desenvolvimento da doença, motivo pelo qual as raças de porte 

médio a gigante podem ter uma maior predisposição para o desenvolvimento e 

perpetuação da mesma (Saunders et al., 2009).  

Existe uma predominância de machos que desenvolvem esta arritmia em 

comparação com as fêmeas, sendo que um dos motivos que justificam esta tendência 

é o facto de os machos serem em média maiores do que as fêmeas. Num estudo 

realizado por Westling e Pyle (2008), no qual se incluía animais com fibrilhação atrial 

castrados e não castrados, verificou-se que as fêmeas que se encontravam castradas 

apresentaram uma maior longevidade em relação a fêmeas não castradas. 

  

1.2.5. Diagnóstico da fibrilhação atrial 

Os animais com fibrilhação atrial têm normalmente uma história clínica de letargia, 

intolerância ao exercício, por vezes episódios de síncope, tosse, dispneia, ascite e 

anorexia. Na realização do exame físico as alterações que se encontram normalmente 

associadas a esta arritmia são o aumento da frequência cardíaca e um ritmo cardíaco 

irregular (Saunders et al., 2009; Tilley e Smith, 2016). Também pode ser detetado um 

défice de pulso, onde se pode auscultar um batimento cardíaco sem haver um pulso 
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arterial correspondente palpável. A auscultação cardíaca para a deteção da fibrilhação 

atrial normalmente é imprecisa quando se verifica um aumento moderado da frequência 

cardíaca (Glaus et al., 2014). 

Os exames complementares de diagnóstico utilizados para a deteção da 

fibrilhação atrial são o eletrocardiograma, a ecocardiografia, a radiografia torácica e a 

monitorização Holter. Estes permitem detetar a fibrilhação atrial e determinar se esta se 

encontra associada a uma doença cardíaca subjacente (Saunders et al., 2009). 

 

1.2.5.1. Eletrocardiograma 

O diagnóstico da fibrilhação atrial é obtido através da realização do 

eletrocardiograma (ECG), um método não invasivo que permite o diagnóstico rápido 

desta arritmia (Tilley e Smith, 2016). As alterações eletrocardiográficas características 

desta arritmia são (Figura 3) (Willis, 2018): 

• Onda P ausente (substituída por pequenas ondulações irregulares denominadas 

por ondas “f”); 

• Presença de complexos QRS supraventriculares normais; 

• Ritmo irregularmente irregular (presença de um intervalo R-R variável); 

• Frequência cardíaca no cão: frequência atrial (400-700 bpm; ondas “f”); 

frequência ventricular (120 a 260 bpm). 

Figura 3: Eletrocardiograma de um animal com fibrilhação atrial (5mm/mV, 25mm/s, derivações 
I, II e III). O ritmo apresentado é irregularmente irregular. Distância R-R não é constante. Os 
complexos QRS são normais. Não se verifica a presença de onda P a preceder os complexos 
QRS, sendo que estas são substituídas por ondas “f” de fibrilhação (Fotografia gentilmente 
cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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As alterações detetadas ao nível do eletrocardiograma permitem a classificação 

da fibrilhação atrial e a avaliação da frequência cardíaca associada à mesma. Além de 

ser um bom método de diagnóstico desta arritmia, o eletrocardiograma permite 

monitorizar o animal após o tratamento farmacológico ou o tratamento por cardioversão 

elétrica (Tilley e Smith, 2016). 

 

1.2.5.2. Ecocardiografia 

A ecocardiografia é um método de diagnóstico rápido e seguro que pode ajudar a 

definir a etiologia da fibrilhação atrial e as alterações hemodinâmicas associadas à 

mesma (Troughton et al., 2003). Além disso, permite obter informação sobre a função e 

a estrutura cardíacas, nomeadamente avaliar o tamanho dos átrios (Saunders et al., 

2009).  

O exame ecocardiográfico deve incluir a avaliação das dimensões das câmaras 

cardíacas, da espessura das suas paredes, da função sistólica e diastólica, e das 

válvulas (Figura 4) (Troughton et al., 2003).  

 

Figura 4: Ecocardiografia de um cão com insuficiência da válvula mitral. Plano paraesternal 
direito de eixo longo de 4 câmaras. Modo doppler de cor. Não se verifica um aumento das 
câmaras cardíacas, sendo que a parede do ventrículo tem uma espessura normal. Observa-se 
uma insuficiência da válvula mitral com presença de um fluxo de regurgitação turbulento 
(Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

As alterações estruturais e de contratilidade associadas à presença de fibrilhação 

atrial tornam fundamental a avaliação do tamanho do átrio esquerdo e da função 

sistólica, uma vez que estes parâmetros se encontram relacionados com a duração da 

arritmia (Shi et al., 2001). O tamanho do átrio esquerdo é avaliado pela relação entre o 

diâmetro do átrio esquerdo e o diâmetro da aorta obtidos no início da diástole (quando 

são observadas as válvulas da aorta), sendo esta uma das medições mais importantes 
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para a avaliação do tamanho desta câmara cardíaca. No cão, valores superiores a 1,6 

indicam a presença de dilatação do átrio esquerdo (Fuentes, 2016; Vollmar et al., 2019). 

A avaliação do tamanho do átrio é importante nos casos de fibrilhação atrial, uma vez 

que pode prever a recidiva da arritmia após a cardioversão ao ritmo sinusal normal (Shi 

et al., 2001). A fração de encurtamento é um dos parâmetros ecocardiográficos 

utilizados para a avaliação da função sistólica (contratilidade cardíaca). O intervalo de 

referência normal para o cão é de 25% a 40%, sendo que a contratilidade é tanto maior, 

quanto maior for a percentagem da fração de encurtamento (Shi et al., 2001; Fuentes, 

2016). 

A cardiomiopatia dilatada é uma das doenças cardíacas mais frequentemente 

associada à fibrilhação atrial. É uma doença que leva a uma alteração estrutural e 

elétrica, provocando a remodelação do átrio esquerdo que inicia e perpetua a fibrilhação. 

A cardiomiopatia dilatada é caracterizada por uma diminuição da função sistólica e 

hipertrofia excêntrica do átrio e ventrículo esquerdos, levado ao desenvolvimento de 

uma insuficiência cardíaca congestiva na maioria dos casos (Figura 5) (Ward et al., 

2019). 

As arritmias crónicas podem provocar uma insuficiência do miocárdio, conhecida 

como cardiomiopatia induzida por taquicardia, uma condição reversível que é 

caraterizada por uma alteração estrutural cardíaca esquerda (hipertrofia excêntrica) e 

uma diminuição da função sistólica. Esta condição é reversível quando a arritmia é 

controlada (Umana e Alpert, 2003).  

Quando ocorre a fibrilhação atrial, normalmente ocorre um aumento do tamanho 

do átrio, principalmente se esta arritmia for persistente. No entanto, se o ritmo sinusal 

for recuperado, pode haver uma diminuição do tamanho do átrio, pelo que a 

ecocardiografia tem um papel fundamental para monitorizar esta componente após o 

tratamento, e avaliar a recuperação do animal. O aumento do tamanho do átrio esquerdo 

pode também ser um indicador de fibrilhação atrial, pelo que uma grande dilatação 
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normalmente se encontra associado a uma diminuição da probabilidade de sucesso do 

processo de cardioversão elétrica (Troughton et al., 2003). 

a)                                                                    b) 

Figura 5: Ecocardiografia de um cão com cardiomiopatia dilatada. a) Plano paraesternal direito 
de eixo longo, de 4 câmaras em Modo M. Verifica-se uma hipertrofia excêntrica do ventrículo e 
átrio esquerdos. b) Plano paraesternal direito de eixo curto do ventrículo esquerdo em modo M. 
É possível verificar uma diminuição da contratilidade do ventrículo esquerdo (Fotografia 
gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

 

1.2.5.3. Monitorização Holter 

A monitorização Holter permite obter o registo da atividade elétrica do coração 

durante 24 horas (Côté e Ettinger, 2018). É principalmente um método de monitorização 

mais do que de diagnóstico, uma vez que, em comparação com a obtenção de um 

eletrocardiograma em ambiente hospitalar, na monitorização Holter demora-se mais 

tempo a obter resultados (24 horas), não sendo por isso, um método de diagnóstico tão 

prático. Os custos associados à realização deste exame são outro fator a ter em 

consideração, bem como a disponibilidade do material para realização do mesmo 

(Gelzer et al., 2015). No entanto, permite o registo da frequência cardíaca quando o 

animal se encontra em casa, sendo benéfico quando se pretende ajustar tratamentos 

(Saunders et al., 2009), uma vez que cada animal é diferente, bem como as condições 

ambientais em que o mesmo se encontra (Côté e Ettinger, 2018). 

A monitorização Holter é a técnica recomendada para a avaliação da frequência 

cardíaca em cães com fibrilhação atrial uma vez que permite obter informação sobre as 

alterações da frequência cardíaca ao longo de 24 horas (frequência cardíaca máxima e 

mínima, número de horas que a frequência cardíaca se encontra abaixo ou acima dos 

valores normais e número e duração das pausas). Esta avaliação é um dado importante 

para o controlo da arritmia, principalmente após o tratamento (Pariaut, 2017). 
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1.2.5.4. Radiografia Torácica 

A radiografia torácica é um exame complementar que permite uma avaliação 

inicial do tamanho da silhueta cardíaca e pode confirmar a presença de uma 

insuficiência cardíaca esquerda (congestão venosa pulmonar, presença de edema 

pulmonar ou derrame pleural) (Figura 6) (Saunders et al., 2009). 

Os animais que têm de fibrilhação atrial sem alterações cardíacas estruturais tem 

um melhor prognóstico em comparação com os animais que já têm alterações cardíacas 

associadas (Figura 6). A fibrilhação atrial sem alterações cardíacas estruturais encontra-

se associada a uma frequência cardíaca mais baixa (normalmente 120 bpm). Os cães 

que têm uma alteração cardíaca subclínica normalmente têm uma frequência cardíaca 

de 155 bpm, sendo que os animais que possuem a alteração estrutural e insuficiência 

cardíaca congestiva, normalmente apresentam uma frequência cardíaca de 203 bpm 

(Côté e Ettinger, 2018). 

a)                                                              b) 

Figura 6: Radiografia torácica nas projeções latero-lateral em decúbito lateral direito (a) e 
dorsoventral (b). É possível verificar a presença de edema pulmonar nos lobos pulmonares 
caudais na projeção latero-lateral. Cardiomegalia em ambas as projeções apresentadas 
(Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

1.2.6. Tratamento da fibrilhação atrial 

 O principal objetivo do tratamento da fibrilhação atrial é controlar os sinais 

clínicos que o animal apresenta, bem como melhorar a sua qualidade de vida (Saunders 

et al., 2009). Desta forma, há dois objetivos principais, controlar a doença cardíaca que 

pode estar a provocar e perpetuar a arritmia e maximizar o débito cardíaco, controlando 
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a condução do impulso através do nódulo sinoatrial (diminuindo a velocidade do mesmo) 

(Côté e Ettinger, 2018). 

 

1.2.6.1. Tratamento farmacológico  

O tratamento da fibrilhação atrial é realizado através do controlo da frequência e 

do ritmo cardíaco (Pariaut, 2017; Willis, 2018), com o objetivo de melhorar a função 

cardíaca, diminuir o risco de desenvolvimento de uma cardiomiopatia induzida pela 

taquiarritmia e reduzir os sinais clínicos associados à presença da arritmia (Willis, 2018). 

O controlo da frequência cardíaca é preferível quando já se encontra presente uma 

alteração cardíaca estrutural e a fibrilhação atrial é considerada crónica (Pariaut, 2017).  

No controlo da frequência cardíaca o objetivo é diminuir a frequência ventricular 

que ocorre como resposta aos rápidos impulsos que provêm do átrio. Isto pode ser 

possível com o melhoramento da função do nódulo atrioventricular. Este tratamento é 

realizado normalmente através da combinação de fármacos, que incluem os 

bloqueadores dos canais de cálcio (diltiazem), os bloqueadores beta e os digitálicos 

(digoxina) (Pariaut, 2017). O controlo do ritmo cardíaco é outra opção de tratamento da 

fibrilhação atrial, sendo normalmente mais eficaz quando a arritmia é mais recente e 

não existe alteração da estrutura cardíaca. Neste caso, o principal objetivo do 

tratamento é terminar com a arritmia e retornar ao ritmo sinusal normal, sendo que na 

maioria dos casos a manutenção deste ritmo a longo prazo não é possível, e há 

bastantes recidivas (Willis, 2018). 

Quando se seleciona um tratamento para a fibrilhação atrial (nomeadamente o 

controlo do ritmo ou da frequência ventricular) há vários fatores que tem de ser tomados 

em consideração, entre os quais a presença de alteração estrutural cardíaca, a 

presença de uma doença cardíaca secundária, a duração da fibrilhação atrial, os valores 

de frequência ventricular ao longo do dia, os vários níveis de atividade e o tipo de vida 

do animal, uma vez que os animais mais ativos normalmente demonstram mais sinais 

clínicos do que animais mais sedentários (Pariaut, 2017).   

Quando o animal apresenta uma alteração cardíaca estrutural normalmente já tem 

associada uma insuficiência cardíaca congestiva (Menaut et al., 2005), pelo que as 

alterações cardíacas mais frequentemente observadas são a dilatação do átrio, fibrose 

intersticial, elevado tónus adrenérgico e ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona. Estas condições são irreversíveis e promovem a ocorrência, manutenção 

e recorrência da fibrilhação atrial (Pariaut, 2017). Quando os cães apresentam uma 
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alteração no átrio ao nível molecular e estrutural torna-se mais difícil restaurar e manter 

o ritmo sinusal normal (Willis, 2018), uma vez que este aumento favorece a propagação 

da fibrilhação atrial devido ao aumento do número de circuitos de reentrada que podem 

ocorrer, diminuindo a probabilidade de terminar com os mesmos de forma simultânea 

(Brundel et al., 2005).  

A duração da arritmia também é um fator que afeta a estratégia de tratamento a 

aplicar em cada caso. A ativação contínua das ondas de fibrilhação provoca uma 

remodelação dos canais de iões e forma um ambiente propício à manutenção e 

recorrência da fibrilhação atrial (Brundel et al., 2005). Desta forma, se o animal sofrer 

de fibrilhação atrial durante um longo período de tempo (crónico) a probabilidade da 

mesma ser revertida é menor, e a cardioversão para o ritmo sinusal normal é mais difícil 

(Pariaut, 2017). 

Os fármacos mais utilizados para o tratamento farmacológico da fibrilhação atrial 

encontram-se descritos na tabela 3 (Pariaut, 2017). 
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Tabela 3: Tratamento farmacológico utilizado em cães com fibrilhação atrial para 
promover a cardioversão (Adaptada de Pariaut, 2017). 

Classe 
Mecanismo 

de ação 
Fármaco 

Estratégia 
de 

tratamento 
Dose 

Administraç
ão 

IB 
Bloqueador 

dos canais de 
sódio 

Lidocaína 

Controlo do 
ritmo 

Fibrilhação 
atrial vagal 

2 mg/kg 
Bólus IV lento 
(máximo de 4 

bólus) 

II 
Bloqueador 

beta 
Esmolol 

Controlo 
frequência 
cardíaca 

0,2-0,5 mg/kg Bólus IV lento 

0,05-0,25 
mg/kg/min 

IC 

III 
Bloqueadores 
dos canais de 

potássio 
Amiodarona 

Controlo do 
ritmo 

cardíaco 
Controlo 

mediano da 
frequência 
cardíaca 

Dose inicial: 
10-30 mg/kg 

Cada 24 horas 
por 2-14 dias 

PO 

Dose 
manutenção: 
6-15 mg/kg 

Cada 24 horas 
PO 

IV 
Bloqueadores 
de canais de 

cálcio 
Diltiazem 

Controlo da 
frequência 
cardíaca 

0,1-0,9 mg/kg 

 

Bólus IV 
durante 5 
minutos 

 

0,05-0,15 
mg/kg/h 

IC 
 

1-2 mg/kg (até 
5 mg/kg em 
cães com 
fibrilhação 

atrial) 

A cada 8h PO 
 

3-5 mg/kg 
(formulação de 

longa ação) 

A cada 12 
horas PO 

 Digitálico Digoxina 

Controlo 
mediano da 
frequência 
cardíaca 

0,005 mg/kg 
A cada 12 
horas PO 

IV- Intravenoso; IC- Infusão contínua; PO- Per os. 

O prognóstico do tratamento em cães que tenham associadas à fibrilhação atrial 

uma doença cardíaca, como a cardiomiopatia dilatada (animais de raça grande a 

gigante) ou degenerescência da válvula mitral (animais de raça pequena) têm um pior 

prognóstico. Por norma, os cães que desenvolvem insuficiência cardíaca congestiva 

associada à fibrilhação atrial vivem em média 142 dias e os animais que não têm 

insuficiência cardíaca congestiva associada podem viver em média 234 dias (Côté e 

Ettinger, 2018). 
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1.2.6.1.1. Lidocaína 

A lidocaína é um fármaco da classe IB, um bloqueador dos canais de sódio, 

utilizado principalmente no tratamento de arritmias ventriculares (Pariaut, 2017) uma vez 

que este fármaco tem pouco efeito nos miócitos do átrio e na condução das vias 

acessórias, pelo que não é muito eficaz no tratamento de arritmias supraventriculares, 

pois o potencial de ação do tecido atrial é bastante curto em comparação com o dos 

ventrículos (Johnson et al., 2006). No entanto, é um fármaco eficaz em casos de 

fibrilhação atrial aguda (1 hora após o início da arritmia) quando esta é mediada pelo 

aumento do tónus vagal (Willis 2018). 

É utilizada normalmente como primeira linha de tratamento em arritmias 

hemodinamicamente instáveis (Silva, 2018) e é caraterizada por ter um tempo de 

semivida curto e um início de ação rápido quando administrada por via intravenosa 

(Johnson et al., 2006).  

A lidocaína liga-se aos canais de sódio dos miócitos quando estes se encontram 

inativos, sendo que à medida que os canais recuperam a sua atividade, a lidocaína 

desliga-se destes. No entanto, os canais de sódio permanecem refratários durante o 

tempo em que a lidocaína não se encontra ligada aos canais de sódio, o que resulta 

num período de refração pós-repolarização. Desta forma, a lidocaína diminui a duração 

do potencial de ação e, em menor extensão, diminuiu o período refratário efetivo. A 

ligação da lidocaína aos canais de sódio encontra-se dependente do potássio 

extracelular presente, sendo que, em casos de hipocalemia, os canais de sódio 

recuperam a sua atividade e diminuiu a conexão entre estes e a lidocaína, diminuindo a 

eficácia da mesma (Silva, 2018). 

A lidocaína também produz efeitos eletrofisiológicos no tecido cardíaco que se 

encontra alterado, sendo que num estudo realizado por Johnson et al. (2006), verificou-

se que este tipo de bloqueadores de canais de sódio tem uma seletividade para tecido 

isquémico ou doente, pelo que provoca um bloqueio da condução e interrompe os ciclos 

de reentrada responsáveis pela fibrilhação atrial (Johnson et al., 2006). 

É um fármaco indicado para o tratamento de animais que apresentem uma 

alteração cardíaca estrutural associada a arritmia, uma vez que tem efeitos depressores 

mínimos no miocárdio e efeitos mínimos nos estímulos produzidos no nódulo sinoatrial 

e condução pelo nódulo atrioventricular (Silva, 2018). 

A lidocaína é normalmente administrada num bólus único intravenoso de 2 mg/kg 

(máximo de 4 bólus) (Pariaut, 2017; Gelzer et al., 2008) e a cardioversão é atingida 
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cerca de 20 a 90 segundos após a sua administração (Côté e Ettinger, 2018). Quando 

administrada num bólus lento, os efeitos secundários são mínimos. No entanto, quando 

é administrada em elevadas doses, pode ocorrer vasodilatação e diminuição da função 

sistólica, o que pode exacerbar os problemas de condução presentes na fibrilhação 

atrial. Podem ser observados efeitos secundários como a sonolência, a depressão, a 

agitação, os espasmos musculares, o nistagmos, as convulsões, as náuseas e os 

vómitos (Silva, 2018). 

O sucesso da cardioversão com a lidocaína é normalmente maior quando a 

arritmia é aguda e quando não existe uma alteração cardíaca estrutural. Quando a 

fibrilhação atrial é crónica a possibilidade de manter o ritmo cardíaco sinusal normal é 

influenciado pelas alterações cardíacas estruturais e funcionais, não sendo tão eficaz 

(Moïse et al., 2005).  

 

1.2.6.1.2. Esmolol 

O esmolol é um bloqueador beta-1 seletivo de curta duração de ação quando é 

administrado por via intravenosa, sendo rapidamente metabolizado pelas estereases 

sanguíneas (Pariaut, 2017). Este fármaco é utilizado nos casos de fibrilhação atrial 

aguda para o controlo da frequência ventricular, embora não tenha efeitos diretos nos 

átrios (Sticherling et al., 2002). Provoca a diminuição da frequência ventricular, da 

condução através do nódulo atrioventricular e da necessidade de oxigénio por parte das 

células do miocárdio (Silva, 2018). 

O esmolol pode ser mais adequado para o tratamento da fibrilhação atrial 

espontânea do que os bloqueadores de canais de sódio, uma vez que tem um tempo 

de semivida curto. No entanto, de forma a ser mantida uma dose terapêutica ideal, têm 

de ser realizados bólus repetidos ou uma infusão contínua (Pariaut, 2017). 

Em animais que sofreram uma síncope ou que apresentem uma taquicardia 

supraventricular (frequência cardíaca acima dos 200 bpm em cães de raças de grande 

porte e 240 bpm em cães de raças de pequeno porte), o esmolol pode ser utilizado na 

dose de 0,05-0,5 mg/kg por via intravenosa, durante 5 minutos, seguido de uma infusão 

contínua de 25-200 μg/kg/min se necessário. É um fármaco que tem de ser utilizado 

com cuidado em cães com diminuição da função sistólica ventricular esquerda, devido 

aos seus efeitos inotrópicos negativos. O ritmo sinusal normal é atingido 5-30 minutos, 

dependendo da dose inicial administrada, sendo que uma vez que este é um fármaco 
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de curta duração de ação, os seus efeitos desaparecem 20 minutos após a 

administração (Silva, 2018). 

O esmolol tem como efeitos secundários a depressão miocárdica (dependente da 

dose administrada ou do bólus inicial), pelo que doses elevadas devem ser evitadas em 

animais com alterações valvulares ou do miocárdio (Silva, 2018). Uma vez que este 

fármaco leva a uma inibição da condução no nódulo atrioventricular e tem efeitos 

inotrópicos negativos, há o risco de haver hipotensão e contribuição para o 

desenvolvimento de uma insuficiência cardíaca (Willis, 2018). 

Os bloqueadores beta-1 seletivos têm menor taxa de sucesso no controlo da 

fibrilhação atrial em comparação com a combinação entre a digoxina e o diltiazem (Côté 

e Ettinger, 2018). 

 

1.2.6.1.3. Amiodarona 

A amiodarona é um fármaco da classe III de antiarrítmicos derivados do 

benzofurano (Cober et al., 2009; Saunders et al., 2006), que tem um amplo espetro de 

ação, com a capacidade de atuar em diversos canais iónicos (Oyama e Prosek, 2006). 

É um fármaco que combina os efeitos das 4 classes de antiarrítmicos, sendo que tem 

como principal ação o bloqueio dos canais de potássio, associado a uma potente ação 

como bloqueador dos canais de sódio (antiarrítmico da classe I), mas tem também ação 

como bloqueador dos canais de cálcio (antiarrítmico da classe IV) e como bloqueador 

dos recetores adrenérgicos beta e alfa-1 (antiarrítmico da classe II) (Silva, 2018). 

A amiodarona prolonga a duração do potencial de ação, atrasa a repolarização e 

aumenta o período refratário efetivo dos tecidos supraventriculares e ventriculares. O 

seu modo de ação passa por diminuir a condução ventricular através do bloqueio dos 

canais de sódio e impedir a condução no nódulo atrioventricular através do bloqueio dos 

recetores adrenérgicos beta e dos canais de cálcio (Cober et al., 2009). Desta forma, a 

amiodarona também diminui a heterogeneidade da repolarização e diminui a condução 

no nódulo atrioventricular e das respetivas vias acessórias (Silva, 2018). A utilização 

deste fármaco é justificada uma vez que é muito seguro e tem uma eficácia elevada em 

comparação com outros fármacos da mesma classe III de antiarrítmicos (Oyama e 

Prosek, 2006). 

A administração de amiodarona pode ser feita per os ou por via intravenosa. Pode 

ser utilizada para tratamento agudo, crónico e para a prevenção de arritmias 
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supraventriculares e ventriculares (Cober et al., 2009). A sua eficácia é dose 

dependente, sendo que é mais eficaz quando a arritmia se encontra associada a 

frequências cardíacas elevadas (Silva, 2018). 

A amiodarona pode ter efeitos secundários quando administrada per os e de forma 

crónica tais como bradicardia, alteração da função da tiroide, problemas oculares, 

neutropenia, anemia, alterações gastrointestinais e hepatopatias (Cober et al., 2009), 

que normalmente se manifestam com um aumento da atividade sérica da alanina 

aminotransferase (ALT) (Saunders et al., 2006). Uma vez que se encontra associado a 

alguns efeitos secundários, a administração deste fármaco deve ser monitorizada 

(Willis, 2018). Quando se desenvolvem os efeitos secundários, normalmente a 

descontinuação da medicação é suficiente (Pariaut, 2017).  

Um estudo realizado por Saunders et al. (2006), com 17 cães com fibrilhação atrial 

associada a doença cardíaca, aos quais foi administrada amiodarona per os, obteve-se 

uma conversão ao ritmo sinusal normal em 6 dos animais estudados, 1 a 25 dias após 

o início do tratamento. Os animais que não tiveram uma cardioversão ao ritmo sinusal 

normal tiveram uma redução moderada da resposta ventricular. A dose a administrar 

per os no cão é de 10-15 mg/kg a cada 12 horas, durante 7 dias, seguida de uma dose 

de 5-10 mg/kg a cada 12 horas (Willis 2018). 

Com a administração intravenosa também foram observados alguns efeitos 

secundários tais como reações cutâneas (eritema, prurido), edema subcutâneo, 

taquipneia e taquicardia. A hipotensão foi outro efeito secundário observado, sendo que 

esta ocorre devido aos efeitos inotrópicos negativos da amiodarona que podem provocar 

hipotensão devido ao bloqueio dos canais de cálcio e dos recetores adrenérgicos beta. 

(Oyama e Prosek, 2006). A dose de amiodarona por via intravenosa é de 2 mg/kg, 

podendo ser administrada num bólus, durante 10 minutos, seguido de uma infusão 

contínua de 0,8 mg/kg/h, durante 6 horas, e depois reduzir para 0,4 mg/kg/h (Silva, 

2018).  

 

1.2.6.1.4. Diltiazem 

O diltiazem é um fármaco da classe IV do tipo benzotiazepina e bloqueador dos 

canais de cálcio, que tem como principal ação a diminuição da frequência ventricular 

atuando principalmente no movimento do cálcio (Miyamoto et al., 2000). 
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Os efeitos provocados pela administração deste fármaco passam pela diminuição 

da frequência ventricular devido à diminuição da condução através do nódulo 

atrioventricular. A sua ação é rápida e tem alguns efeitos inotrópicos negativos, pelo que 

é necessária precaução quando os animais têm uma insuficiência cardíaca associada 

(Willis, 2018). A administração deste fármaco pode ser associada a alguns efeitos 

secundários tais como a letargia, a síncope, a hipotensão e o colapso (Gelzer et al., 

2009). 

 Este fármaco pode ser administrado em bólus intravenoso (dose de 0,1-0,9 mg/kg 

ao longo de 5 minutos) ou por infusão continua (0,05-0,15 mg/kg/hora). Quando é 

administrado per os a dose é de 1-2 mg/kg (até 5 mg/kg) a cada 8 horas ou de 3-5 mg/kg 

a cada 12 horas (se a formulação for de longa ação). A resposta ao tratamento agudo 

da fibrilhação atrial per os é dose dependente (Pariaut, 2017). 

Além de ser utilizado como tratamento inicial da fibrilhação atrial aguda pode 

também ser utilizado para o controlo da arritmia após a cardioversão. É utilizado 

normalmente em conjunto com um bloqueador beta ou um digitálico (normalmente 

digoxina) (Gelzer et al., 2009).  

 

1.2.6.1.5. Digoxina 

A digoxina é um fármaco digitálico utilizado para diminuir a condução no nódulo 

atrioventricular através do aumento do tónus vagal parassimpático e da diminuição do 

tónus simpático (Pariaut, 2017), sendo este um fármaco de início de ação lenta (Willis, 

2018). A sua ação antiarrítmica encontra-se relacionada com a diminuição da frequência 

ventricular, diminuição da velocidade de condução através do nódulo atrioventricular, 

prolongamento da refratariedade do nódulo atrioventricular e depressão da 

automaticidade atrial (Silva, 2018). 

O mecanismo de ação deste fármaco encontra-se relacionado com a inibição da 

bomba de sódio/potássio ATPase, que provoca um aumento da concentração de sódio 

intracelular. Este aumento leva a que haja uma troca de sódio intracelular com o cálcio 

extracelular provocando um aumento da concentração do cálcio intracelular que leva a 

um aumento deste e consequentemente exerce um efeito inotrópico positivo. No 

entanto, este aumento do cálcio intracelular pode ter um efeito pró- arrítmico (Silva, 

2018).  
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Quando administrada per os, a dose a administrar é de 2,5 a 3 μg/kg a cada 12 

horas, sendo que se o animal tiver mais de 20 kg a dose é de 0,22 mg/m2. Os valores 

séricos devem ser verificados 5 a 7 dias depois do início do tratamento e a concentração 

sérica ideal é de 0,9 a 1,2 ng/ml (Willis, 2018).  

A administração de digoxina pode levar ao desenvolvimento de alguns efeitos 

secundários, nomeadamente letargia, anorexia, vómitos e diarreia (Gelzer et al., 2009). 

Além dos efeitos gastrointestinais e neurológicos, a administração de digoxina pode 

provocar toxicidade cardíaca, nomeadamente a alteração da condução devido ao 

bloqueio do nódulo atrioventricular, bloqueio do feixe de His ou pode provocar arritmias 

atriais ou ventriculares de reentrada (Silva, 2018). 

A digoxina e o diltiazem, quando são utilizadas em conjunto tem um melhor efeito 

na diminuição da frequência ventricular (Pariaut, 2017). A alteração das doses é 

efetuada sempre que haja necessidade de atingir uma frequência ventricular ideal, 

sendo que normalmente é a dose de diltiazem que é alterada, a não ser que se 

verifiquem sinais de toxicidade relacionados com a administração de digoxina. Foi 

realizado um estudo por Gelzer et al. (2009) onde a utilização conjunta de ambos os 

fármacos permitiu a diminuição da frequência ventricular num animal que apresentava 

inicialmente 194 bpm, para uma frequência ventricular de 126 bpm. No mesmo estudo, 

só com a utilização do diltiazem o animal apresentou uma frequência ventricular de 158 

bpm, e só com a digoxina apresentou uma frequência ventricular de 160 bpm. 

A duração do tratamento é indefinida, a não ser que ocorra uma conversão 

espontânea da arritmia para um ritmo sinusal normal (Côté e Ettinger, 2018). 

 

1.2.6.2. Cardioversão elétrica 

A cardioversão elétrica é a aplicação de um choque elétrico ao coração, 

sincronizado com a onda R do ECG (Willis, 2018), sendo este eficaz na redefinição do 

foco ectópico e restauração do ritmo sinusal (Oliveira, 2018).  

O método de cardioversão elétrica transtorácica é o método preferível para 

restabelecer o ritmo sinusal em animais instáveis e refratários ao tratamento 

farmacológico (Pariaut, 2017). Atualmente é o método que tem maior sucesso para a 

recuperação do ritmo sinusal em cães. Num estudo realizado por Bright et al. (2005) 

observou-se que 92,3% dos animais obtiveram uma cardioversão da arritmia através do 
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processo de cardioversão elétrica, sendo que 64,1% dos animais incluídos no estudo 

tinham uma doença cardíaca associada. 

O princípio deste procedimento é a despolarização de uma grande área do 

miocárdio do átrio que interrompe os múltiplos circuitos de reentrada e promove um 

ambiente elétrico mais homogéneo, restaurando desta forma o ritmo sinusal (Oliveira, 

2018b). Esta despolarização é realizada através da aplicação de um choque 

transtorácico direto (desfibrilhação externa) a uma corrente com energia específica e 

numa fase específica do ciclo cardíaco (sincronizado com a onda R no ECG) (Bright et 

al., 2005). Quando o choque é aplicado a uma massa crítica do miocárdio (massa de 

átrio suficiente para que as ondas de possam propagar em vez de se extinguir) (Oliveira, 

2018b), uma grande parte dos potenciais de ação dos miócitos do átrio tem uma 

alteração coordenada do seu potencial de membrana e são colocados num estado de 

refração que interrompe a propagação de impulsos elétricos subsequentes, sendo que 

o nódulo sinusal volta a controlar o ritmo cardíaco (Pariaut, 2017).  

O processo de cardioversão elétrica pode ser realizado através de uma corrente 

monofásica ou através de uma corrente bifásica, sendo esta última a mais utilizada. 

Quando é utilizada uma corrente bifásica o fluxo da corrente vai numa direção positiva 

por um determinado tempo, seguido de um fluxo de corrente na direção negativa durante 

os últimos milissegundos de descarga de energia (Bright et al.,2005). Quando aplicada, 

numa fase inicial temos a hiperpolarização do miocárdio que permite a recuperação de 

alguns canais de sódio, sendo que quando ocorre a segunda depolarização dos canais 

esta é mais eficaz, numa maior superfície do miocárdio, o que ajuda a terminar a 

arritmia. A utilização da corrente bifásica é mais eficaz, uma vez que é necessária menor 

energia, menor corrente e há uma menor lesão da pele e músculo (Gall e Murgatroyd, 

2007).  

O sucesso do choque para terminar a arritmia depende de muitos fatores, 

incluindo a energia do choque, o caminho percorrido pela corrente em relação à posição 

do coração e a impedância transtorácica (Pariaut, 2017). O ajuste da impedância 

torácica permite que a corrente seja constante ao longo da condução a níveis de energia 

mais baixos (Bright et al., 2005). Uma impedância elevada diminui a probabilidade do 

choque ter sucesso para parar a arritmia. Esta é afetada por diversos fatores, entre os 

quais se encontra o tamanho e conformação do tórax, o conteúdo em água e gordura, 

o volume pulmonar, o tamanho e a conformação das pás de desfibrilhação e a força 

aplicada nas mesmas na altura do choque, o número e o tempo entre choques, a 

condutividade elétrica dos tecidos entre a pele e o coração (Gall e Murgatroyd, 2007; 
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Pariaut, 2017). A energia do choque aplicado tem de ser controlada e dentro de um 

determinado limiar de forma a não provocar lesão cardíaca ou lesão na pele e músculo 

onde é aplicado. O objetivo é que a energia utilizada para a recuperação do ritmo sinusal 

normal seja aplicada com o menor número de choques possível. Normalmente a energia 

varia entre os 50 J e os 360 J, com impulsos elétricos curtos (Gall e Murgatroyd, 2007; 

Noszczyk-Nowak et al., 2018). 

A sincronização do choque é um aspeto importante a ter em atenção quando se 

realiza a cardioversão elétrica para um ritmo sinusal normal, uma vez que isto diferencia 

a cardioversão elétrica de desfibrilhação, que é um processo que não é sincronizado 

com nenhuma fase específica do ECG (Willis, 2018). Desta forma, o choque aplicado 

tem de ser sincronizado com o complexo QRS (durante a despolarização ventricular), 

mais especificamente durante a onda R, senão há o risco de ocorrer uma fibrilhação 

ventricular. Desta forma, o período vulnerável encontra-se centrado antes do pico da 

onda T. O desfibrilhador usado pode ser configurado para o modo de sincronização, 

sendo que desta forma há um marcador que diz qual é a forma da onda na qual o choque 

deve ser dado. Quando o modo de sincronização do choque é utilizado nos casos de 

fibrilhação atrial, o choque inicial pode não ser bem-sucedido, havendo a necessidade 

de aplicação de choques subsequentes. Nestes casos, é imperativo que o modo de 

sincronização esteja ligado, pois há o risco de o choque ocorrer durante o período 

vulnerável (Estrada et al., 2009). 

Segundo o estudo realizado por Bright et al. (2005), o facto de o animal ter ou não 

uma alteração estrutural cardíaca não afetou o restabelecimento do ritmo sinusal normal 

ou a energia requerida para conseguir a cardioversão com sucesso. No entanto, o tempo 

para a ocorrência de recidiva da arritmia foi diferente, nos animais com alteração 

cardíaca estrutural a fibrilhação atrial recorreu mais rapidamente. Estes autores também 

observaram que quando a primeira tentativa de cardioversão elétrica transtorácica não 

provoca a cardioversão para um ritmo sinusal normal, o processo pode ser repetido, 

mas com uma energia mais elevada do que a utilizada na primeira tentativa (Bright et 

al., 2005). O aparecimento da fibrilhação atrial após o tratamento com cardioversão 

elétrica pode ser classificado em imediato (se aparece 1 a 2 minutos após o 

procedimento), período curto (se aparece 1 a 2 semanas após o procedimento) ou de 

recorrência tardia (se aparece depois de 2 semanas após o procedimento). Dependendo 

do tempo decorrido após o procedimento, a manutenção e controlo da mesma é 

realizada de forma distinta (Gall e Murgatroyd, 2007). 
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Quando se realiza o tratamento da fibrilhação atrial com a cardioversão elétrica 

há que ter em conta que podem ocorrer complicações associadas ao procedimento. 

Desta forma, as complicações encontram-se normalmente associadas à anestesia geral 

que é necessária para realizar o procedimento, indução de uma arritmia ventricular se 

o choque aplicado ocorrer no período vulnerável e queimaduras na pele associadas às 

pás de desfibrilhação. Podem surgir outras complicações associadas à colocação 

errada dos elétrodos, polaridade do choque, energia inicial ou uso de medicação 

adjuvante (Gall e Murgatroyd, 2007). 

Quando os animais voltam ao ritmo sinusal normal há um aumento gradual e 

significativo do débito cardíaco acompanhado por um aumento da força de contração 

dos átrios. À medida que a frequência cardíaca diminui, a pressão diastólica final nos 

ventrículos aumenta, o que resulta numa melhor contração. Na maioria dos animais, a 

atividade de contração do lado direito é recuperada mais rapidamente do que a do lado 

esquerdo, sendo este um fator que contribui para o aparecimento de edema pulmonar 

após o processo de cardioversão (Gowda et al., 2003). 

Num estudo realizado por Bright et al. (2005) onde foram incluídos 39 cães com 

fibrilhação atrial, verificou-se que a aplicação do processo de cardioversão elétrica 

através da utilização de desfibrilhação bifásica converteu 36 dos 39 animais estudados, 

sendo que o ritmo se manteve sinusal durante 120 dias após a cardioversão (Bright et 

al., 2005) 

A cardioversão elétrica não substituí a cardioversão farmacológica, sendo sempre 

utilizado em complemento desta. A cardioversão elétrica tem algumas limitações, uma 

vez que os animais têm de estar sob anestesia geral e é um procedimento cujo sucesso 

em animais que possuem uma alteração cardíaca estrutural grave é bastante limitado 

(Pariaut, 2017). No entanto, em alguns cães com fibrilhação atrial, o ritmo cardíaco 

sinusal foi revertido de forma segura, mesmo tendo estes uma doença cardíaca 

associada (Bright e zumBrunnen, 2008). 

 

1.2.6.2.1. Tratamento farmacológico após a cardioversão 

Após a realização da cardioversão elétrica tem de ser realizado um tratamento 

farmacológico de forma a manter o ritmo sinusal normal. Também deve ser realizada 

uma monitorização hematológica e bioquímica a cada 6 meses após o procedimento 

(Côté e Ettinger, 2018). Um estudo realizado por Noszczyk-Nowak et al. (2018) 
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comprovou que não houve alterações hematológicas significativas após a realização da 

cardioversão elétrica (Noszczyk-Nowak et al., 2018). 

O fármaco mais utilizado é a amiodarona, numa dose de 12-15 mg/kg per os, 

administrada a cada 12 horas, nas primeiras 2 semanas, sendo depois reduzida para 

uma dose de 5-7 mg/kg per os a cada 24 horas. Quando administrada após o processo 

de cardioversão elétrica, a amiodarona tem como objetivo a manutenção do ritmo 

sinusal normal a longo prazo, prevenindo as consequências eletrofisiológicas e 

bioquímicas de remodelação associadas à fibrilhação atrial, sendo que outra das 

vantagens para a sua utilização é não afetar a função ventricular quando administrada 

per os, o que é vantajoso nos animais que têm insuficiência cardíaca congestiva (Bright 

et al., 2005). 
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2. Estudo dos casos clínicos  

2.1. Objetivo 

 Os objetivos deste trabalho foram determinar o sucesso da cardioversão elétrica 

transtorácica no tratamento de fibrilhação atrial em cães, e avaliar se é um método de 

tratamento viável para ser realizado com sucesso na prática clínica diária.  

 

2.2. Introdução 

Os animais incluídos neste trabalho foram acompanhados no Hospital Veterinari 

Molins, em Barcelona, durante a realização do estágio curricular realizado entre o dia 

22 de Setembro de 2018 e o dia 23 de Dezembro de 2018.  

Neste trabalho foram incluídos quatro cães com o diagnóstico de fibrilhação atrial, 

sendo que o processo de diagnóstico foi realizado de acordo com cada caso. Os animais 

1 e 4 foram recebidos durante emergências clínicas após sofrerem um episódio de 

síncope. O animal 2 foi diagnosticado após uma avaliação cardíaca efetuada devido à 

necessidade de anestesiar o animal para proceder a uma excisão de tumores 

localizados na zona do ânus. O animal 3 foi referenciado por outra clínica veterinária 

devido ao insucesso no controlo da arritmia, onde foram realizados dois bólus de 

lidocaína numa dose de 2 mg/kg, tendo o animal sido refratário ao tratamento aplicado. 

Todos os animais foram submetidos aos mesmos exames complementares 

(eletrocardiograma, ecocardiografia e radiografia torácica). A monitorização Holter não 

foi realizada em nenhum dos animais para o diagnóstico da doença, nem para a 

monitorização do tratamento. Num dos animais não foram guardadas imagens relativas 

à ecocardiografia uma vez que esta foi realizada para descartar a presença de derrame 

pericárdico, não tendo sido observadas alterações dignas de registo. O hemograma e 

alguns parâmetros bioquímicos séricos foram realizados em todos os animais 

estudados, sendo que em nenhum dos casos foram detetadas alterações dignas de 

registo ou que pudessem interferir com a análise da componente cardíaca dos animais. 

O tratamento farmacológico para controlo inicial da arritmia não foi o mesmo em 

todos os animais, sendo que foram usados diferentes fármacos de acordo com os sinais 

clínicos apresentados pelos animais, o tipo de fibrilhação atrial, a presença de doenças 

cardíacas associadas à fibrilhação atrial, presença ou ausência de alteração cardíaca 
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estrutural e fatores individuais, como a idade e a colaboração dos tutores para a 

realização de alguns tratamentos. 

 Todos os animais estudados foram submetidos ao processo de cardioversão 

elétrica transtorácica, uma vez que todos foram refratários ao tratamento farmacológico 

administrado inicialmente. Para a realização da cardioversão elétrica o método utilizado 

foi com uma corrente bifásica (cardioversor bifásico) e foi selecionado o modo 

sincronizado, sendo que a energia aplicada foi dependente de cada um dos casos. 

 

2.2.1. Protocolo para realização da cardioversão elétrica 

transtorácica 

Todos os casos apresentados foram submetidos ao mesmo protocolo anestésico, 

sendo que a preparação para a cardioversão elétrica foi a mesma em todos os animais. 

 

2.2.1.1. Sedação e anestesia 

Os animais foram pré-medicados com metadona numa dose de 0,5 mg/kg em 

combinação com midazolam numa dose de 0,1 mg/kg, ambos administrados 

intramuscularmente. 

A anestesia foi induzida com etomidato numa dose de 2 mg/kg, por via 

intravenosa, sendo o animal entubado de seguida. Para a manutenção da anestesia foi 

utilizado o isoflurano e a ventilação mecânica foi realizada com oxigénio a 100%. 

 

2.2.1.2. Preparação do animal 

O animal foi tosquiado na zona lateral do tórax, em ambos os lados, 20 cm caudal 

e ventral à axila.  

 Em seguida, o animal foi colocado em decúbito dorsal, com os membros 

torácicos seguros cranialmente e os membros pélvicos seguros caudalmente. As 

almofadas de cardioversão adesivas foram colocadas na área que se encontrava 

previamente tosquiada e os elétrodos de ECG foram colocados na parte distal dos 

membros. 
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2.2.1.1. Preparação do cardioversor bifásico 

O modo sincronizado foi selecionado no cardioversor bifásico, sendo que o 

mesmo começou a detetar os complexos QRS (figura 7). Quando o aparelho começou 

a identificar as ondas R de forma clara e consistente o animal foi desconectado do 

oxigénio e do isoflurano durante 10 segundos, enquanto o desfibrilhador carregava a 

energia selecionada e o choque era aplicado. De acordo com cada caso, os animais 

repetiram o processo de forma a tentar recuperar o ritmo sinusal normal.  

 

Figura 7: Cardioversor bifásico utilizado para realizar o processo de cardioversão elétrica 
transtorácica. É possível observar as energias a aplicar na parte superior do ecrã, bem como o 
eletrocardiograma que permite identificar o complexo QRS (Fotografia gentilmente cedida pelo 
Hospital Veterinari Molins). 

 

Após a realização do processo de cardioversão elétrica transtorácica, todos os 

animais foram submetidos a um tratamento farmacológico para manutenção do ritmo 

sinusal normal.  

Os resultados obtidos de cada um dos animais vai ser apresentada em forma de 

tabela de forma a simplificar a leitura da informação. Também de forma a ser mais fácil 

a análise dos casos apresentados, os animais foram numerados de 1 a 4. 
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2.3. Identificação dos animais 

A identificação completa dos animais encontra-se descrita na tabela 4. Os animais 

incluídos neste estudo eram cães de raças diferentes, sendo que eram todos de porte 

médio a grande. Os animais 1, 3 e 4 eram jovens, sendo que o animal 2 era geriátrico. 

Dos animais estudados, só o animal 1 era fêmea, e só o animal 4 era castrado.  

Tabela 4: Identificação dos animais estudados. 

Animal Espécie Raça Idade Género Esterilização Peso 

1 Cão Doberman Pinscher 2 anos Fêmea Inteira 30 kg 

2 Cão Husky 12 anos Macho Inteiro 31 kg 

3 Cão Pastor Alemão 5 anos Macho Inteiro 35 kg 

4 Cão Rottweiler 5 anos Macho Castrado 48 kg 
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2.4. Anamnese e exame físico 

A todos os animais foi realizada uma anamnese e um exame físico de forma a 

identificar os principais problemas em cada um dos casos. Os dados recolhidos 

encontram-se descritos na tabela 5.  

Os dados obtidos na anamnese e no exame físico evidenciaram que a intolerância 

ao exercício e a dispneia foram as alterações mais observados, sendo que nos casos 

1, 2 e 3 também foram observados episódios de síncope. À auscultação cardíaca os 

animais 1 e 2 tinham um ritmo cardíaco irregular e todos os animais apresentavam uma 

frequência cardíaca elevada.  

Tabela 5: Dados recolhidos na anamnese e exame físico em todos os animais estudados. 
 

Animal Anamnese Exame físico 

1 

Poliúria e polidipsia 
Dispneia 
Síncope 

Intolerância ao exercício 

Frequência cardíaca: 250 bpm 
Ritmo irregular 

Auscultação pulmonar: estertores 

2 

Dispneia 
Tosse 

Síncope 
Intolerância ao exercício 

Frequência cardíaca: 200 bpm 
Ritmo irregular 

Sopro sistólico de grau IV/VI no ápex esquerdo 
e de grau III/IV no hemitorax direito 

3 

Anorexia 
Dor e ascite 

Dispneia 
Síncope 
Letargia 

Intolerância ao exercício 

Frequência cardíaca: 220 bpm 
Pulso fraco 

Distensão abdominal 
Tempo de repleção capilar de 3 segundos 

Membranas mucosas pálidas 

4 

Dispneia 
Anorexia 
Letargia 
Síncope 

Intolerância ao exercício 

Frequência cardíaca: 200 bpm 
Pulso femoral assincrónico 

Pulso tarsal fraco 

Bpm: batimentos por minuto 

 A informação recolhida nos animais, numa primeira abordagem, levou à 

necessidade de realizar um estudo cardíaco de forma a identificar o tipo de arritmia 

detetada e proceder a um diagnóstico e tratamento para cada um dos casos 

observados. 
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2.5. Exames complementares de diagnóstico 

 Os exames complementares de diagnóstico realizados foram o 

eletrocardiograma (ECG), a ecocardiografia e a radiografia torácica. 

2.5.1. Eletrocardiograma 

De forma a confirmar e caraterizar o ritmo cardíaco anormal detetado durante o 

exame físico foi realizado um ECG. Os resultados obtidos encontram-se descritos na 

tabela 6. 

Bpm: Batimentos por minuto 

 

Figura 8: Eletrocardiograma do animal 1 obtido a 5mm/mV, 25 mm/s nas derivações I, II e III. O 
ritmo cardíaco é irregularmente irregular, sendo que a distância R-R não é constante. A 
frequência ventricular é de 250 bpm. A onda P não é identificada, sendo substituída por uma 
onda “f” de fibrilhação (seta preta) (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

Tabela 6: Resultados do eletrocardiograma nos animais estudados. 

Animal 
Frequência 
ventricular 

Ritmo Alterações ECG Figura 

1 250 bpm 
Irregularmente 

irregular 

Distância R-R não é constante 
Onda P não é identificada 

Presença de ondas “f” 
8 

2 200 bpm 
Irregularmente 

irregular 

Amplitude da onda R varia ao 
longo do traçado 

Onda P não é facilmente 
identificada 

Presença ondas “f” 

9 

3 240 bpm 
Regular não 

sinusal 

Onda P não é identificada 
Complexos QRS largos 

Ondas S negativas de grande 
amplitude na derivação II 

10 e 
11 

4 200 bpm 
Regular não 

sinusal 
Onda P não é identificada 12 
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Figura 9: Eletrocardiograma do animal 2 obtido a 5mm/mV, 25 mm/s nas derivações I, II e III. O 
ritmo cardíaco é irregularmente irregular, sendo que a distância R-R não é constante. A 
frequência ventricular é de 200 bpm (batimentos por minuto). A onda P não é identificada (seta 
preta) (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

Figura 10: Eletrocardiograma do animal 3 obtido a 5mm/mV, 25 mm/s nas derivações I, II e III, 
aVR, aVL e aVF. O ritmo cardíaco é regular, sendo que a distância R-R é constante (0,24 
segundos). A frequência ventricular é de 240 bpm e os complexos QRS são largos, sendo que 
as ondas S apresentam uma elevada amplitude (2mV). A onda P (seta) nem sempre é 
identificada, sendo que por vezes se pode identificar uma onda de pequena amplitude (0,1 mV) 
a anteceder alguns complexos QRS (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari 
Molins). 

 

Figura 11: Eletrocardiograma (ECG) do animal 3, 5mm/mV, 50 mm/s nas derivações I, II e III, 
aVR, aVL e aVF. ECG realizado ao mesmo animal, mas a 5mm/mV, 50 mm/s. Neste traçado 
verifica-se que as ondas de pequena amplitude interpretadas como ondas P no traçado 
precedente não se encontram presentes (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari 
Molins). 
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Figura 12: Eletrocardiograma do animal 4 obtido a 5mm/mV, 25 mm/s nas derivações I, II e III. O 
ritmo cardíaco é regular, sendo que a distância R-R é constante. A frequência ventricular é 
elevada, de 200 bpm. A onda P (seta) nem sempre é identificada, sendo substituída por ondas 
“f” de fibrilhação (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

2.5.2. Ecocardiografia 

De forma a verificar se havia alguma alteração cardíaca estrutural ou funcional foi 

realizada a ecocardiografia nos animais 1, 2 e 3, sendo que os resultados da mesma se 

encontram descritos na tabela 7. 

Tabela 7: Resultados da ecocardiografia realizada em todos os animais estudados. 
 

Animal 
Alteração 
estrutural 

Alteração 
funcional 

Relação 
AE/Ao 

Doença cardíaca 
associada 

Figura 

1 

Hipertrofia 
excêntrica do átrio 

e do ventrículo 
esquerdo 

Diminuição da 
contratilidade 

Disfunção 
sistólica (FE de 

8%) 

2,90 
Cardiomiopatia 

dilata 

13 a), 
13 b) e 

14 

2 

Hipertrofia 
excêntrica do átrio 

e do ventrículo 
esquerdo 

Insuficiência das 
válvulas mitral e 

tricúspide 

Diminuição da 
contratilidade 

Ventrículo 
esquerdo 

hiperdinâmico 
Disfunção  

2,27 
Degenerescência 
mixomatosa da 

valva mitral 

15 a), 
15 b) e 

16 

3 - 

Fluxo turbulento 
atrioventricular 
em ambas as 

válvulas 
 

1,13 
Sem doença 

cardíaca associada 

17 a), 
17b) e 

18 

AE: Átrio esquerdo; Ao: Aorta; FE: fração de encurtamento 
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a)                                                                         b) 

Figura 13: Ecocardiografia do animal 1. a) Plano paraesternal direito de eixo longo de quatro 
câmaras. É possível observar o aumento das câmaras cardíacas do lado esquerdo. Diminuição 
da espessura da parede ventricular e atrial. b) Modo M do ventrículo esquerdo em plano 
paraesternal direito de eixo curto. É possível observar uma diminuição da espessura da parede 
do ventrículo associada a uma diminuição da contratilidade do ventrículo esquerdo (Fotografia 
gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

Figura 14: Ecocardiografia do animal 1. Plano paraesternal direito de eixo curto. Relação 
AE/Ao=2,90. (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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a)                                                                       b) 

Figura 15: Ecocardiografia do animal 2. a) Plano paraesternal direito de eixo longo de quatro 
câmaras. É possível observar o aumento do átrio esquerdo com uma diminuição da espessura 
da parede do átrio esquerdo. Aumento da espessura do folheto anterior e posterior da válvula 
mitral. b) Plano paraesternal direito de eixo curto do ventrículo esquerdo em modo M. A parede 
livre do ventrículo esquerdo e o septo interventricular apresentam uma boa contratilidade 
(Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

Figura 16: Ecocardiografia do animal 2. Plano paraesternal direito de eixo curto. Relação AE/Ao= 
2,27. (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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a)                                                                     b) 

Figura 17: Ecocardiografia do animal 3. a) Plano paraesternal direito de eixo longo. Doppler de 
cor evidencia um fluxo turbulento através de ambas as válvulas atrioventriculares (válvula mitral 
e tricúspide). Não há evidências de derrame pericárdico e o miocárdio não apresenta alterações 
dignas de registo. b) Plano paraesternal direito de eixo curto do ventrículo esquerdo em modo 
M. A parede livre do ventrículo esquerdo e o septo interventricular apresentam uma boa 
contratilidade (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

Figura 18: Ecocardiografia do animal 3. Plano paraesternal direito de eixo curto. Relação AE/Ao= 
1,13 (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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2.5.3. Radiografia torácica 

De forma a complementar o estudo cardíaco realizado, e uma vez que os animais 

apresentavam dispneia e tosse, foi realizada uma radiografia torácica para verificar se 

havia a presença de edema pulmonar ou outra alteração a nível respiratório e para 

avaliar a silhueta cardíaca. Os resultados obtidos são apresentados na tabela 8. 

Tabela 8: Resultados obtidos na radiografia torácica. 

Animal Padrão pulmonar Silhueta cardíaca Figura 

1 Padrão alveolar Aumento da silhueta cardíaca 19 a) e 19 b) 

2 Padrão alveolar Aumento da silhueta cardíaca 20 a) e 20 b) 

3 Sem alterações Sem alterações 21 a) e 21 b) 

4 Padrão bronquial perihiliar Sem alterações 22 a) e 22 b) 

 

a)                                                                  b) 

Figura 19: Radiografia torácica do animal 1. a) Projeção latero-lateral direita. É possível observar 
a presença de um padrão alveolar nos lobos pulmonares craniais e lobos pulmonares caudais. É 
também percetível um aumento da silhueta cardíaca. b) Projeção dorsoventral. É possível 
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observar um padrão alveolar nos lobos pulmonares esquerdos, sendo evidente um aumento da 
silhueta cardíaca (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

a)                                                                     b) 

Figura 20: Radiografia torácica do animal 2. a) Projeção latero-lateral direita. É possível verificar a 
presença de um padrão alveolar nos lobos pulmonares craniais e presença de edema. É também 
percetível um aumento da silhueta cardíaca. b) Projeção dorsoventral. É possível verificar um 
padrão alveolar dos lobos pulmonares esquerdos e direitos, sendo evidente um aumento da 
silhueta cardíaca (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

a)                                                                   b) 

Figura 21: Radiografia torácica do animal 3. a) Projeção latero-lateral direita. b) Projeção 
dorsoventral. Não se verificam alterações a nível pulmonar nem alterações na silhueta cardíaca 
(Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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a)                                                                 b) 

Figura 22: Radiografia torácica do animal 4. a) Projeção latero-lateral direita. b) Projeção 
dorsoventral. Verifica-se a presença de um padrão bronquial perihiliar. Na projeção latero-lateral 
observa-se um padrão bronquial perihiliar nos lobos pulmonares caudais e craniais (Fotografia 
gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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2.6. Diagnóstico 

Tendo em conta os dados obtidos durante a anamnese, o exame físico e os 

exames complementares realizou-se o diagnóstico de fibrilhação atrial. Com os exames 

realizados foi também possível inferir se os animais tinham uma doença cardíaca 

associada à presença da fibrilhação atrial (Tabela 9). 

Tabela 9: Resumo dos resultados obtidos nos exames complementares realizados em 
todos os animais avaliados e doença cardíaca associada à arritmia. 

 

Animal Eletrocardiograma Ecocardiografia 
Radiografia 

torácica 
Doença cardíaca 

associada 

1 Fibrilhação atrial 
Cardiomiopatia 

dilatada 

Aumento da 
silhueta 
cardíaca 
Edema 

pulmonar 

Cardiomiopatia 
dilatada e 

insuficiência 
cardíaca congestiva 

secundária 

2 Fibrilhação atrial 
Degenerescência 
mixomatosa da 

valva mitral 

Aumento da 
silhueta 
cardíaca 
Edema 

pulmonar 

Degenerescência 
mixomatosa da 
valva mitral e 
insuficiência 

cardíaca congestiva 
secundária 

3 Fibrilhação atrial 

Fluxo turbulento 
através das 

válvulas 
atrioventriculares 

Aumento 
excêntrico do átrio 

esquerdo 

Sem 
alterações 

- 

4 Fibrilhação atrial Sem alterações 
Padrão 

bronquial 
perihiliar 

- 

 

Em cada caso, a fibrilhação atrial foi classificada de acordo com a sua 

apresentação, duração e se tinha associada uma alteração cardíaca estrutural (Tabela 

10). 

Tabela 10: Classificação da fibrilhação atrial em cada animal de acordo com a sua 
apresentação, duração e alteração cardíaca estrutural. 

 

Animal Apresentação Duração Alteração cardíaca estrutural 

1 Aguda Persistente Presente 

2 Crónica Permanente Presente 

3 Aguda Persistente Presente 

4 Aguda Persistente Ausente 
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2.7. Tratamento farmacológico 

De acordo com os resultados obtidos e depois da classificação da fibrilhação atrial 

em cada animal, o tratamento escolhido foi realizado de acordo com cada caso, tendo 

em conta os sinais clínicos que os animais apresentavam. O tratamento utlizado 

também foi selecionado de acordo com as doenças cardíacas que os animais 

apresentavam associadas a arritmia. 

Uma vez que os casos apresentados tinham diferentes alterações nos exames 

complementares, o tratamento farmacológico realizado foi diferente em cada um dos 

animais (Tabela 11). 

 

  

Os resultados referentes a cada um dos tratamentos realizados em cada animal 

são descritos a seguir. 

 

2.7.1. Animal 1 

O tratamento farmacológico administrado ao animal 1 e os respetivos resultados 

encontram-se descritos na tabela 12. 

 

Tabela 11: Tratamento realizado em cada um dos casos descritos de acordo com os 
sinais clínicos apresentados pelos animais e os resultados dos exames 
complementares realizados. 

 

Animal 
Alteração 
cardíaca 
estrutural 

Doença cardíaca 
presente 

Duração da 
fibrilhação 

atrial 

Tratamento 
farmacológico 

Inicial 

1 Presente 
Cardiomiopatia 

dilatada 
Aguda 

Lidocaína 
Esmolol 
Digoxina 
Diltiazem 

2 Presente 
Degenerescência 
mixomatosa da 

valva mitral 
Crónica 

Digoxina 
Diltiazem 

3 Presente 
Sem doença 

cardíaca 
Aguda 

Lidocaína 
Esmolol 
Diltiazem 

Amiodarona 

4 Ausente 
Sem doença 

cardíaca 
Aguda 

Lidocaína 
Esmolol 

Amiodarona 
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Tabela 12: Tratamento farmacológico utilizado para o animal 1. 

 

Fármaco Dose Administração 
Frequência de 

administração 
Resultados 

Lidocaína 2 mg/kg Bólus IV  Refratário 

Esmolol 

0,3 mg/kg Bólus IV 1 minuto 

Refratário 
150μg/kg/min IC 1 hora 

Combinação 
Diltiazem 3 mg/kg 

PO 
Cada 8 horas 

Refratário 

Digoxina 0,005 mg/kg Cada 12 horas 

IC: infusão contínua; IV: intravenoso; PO: Per os 

 No caso do animal 1, a lidocaína foi o fármaco utilizado como primeira linha de 

tratamento de forma a ser tentada a cardioversão ao ritmo sinusal normal e numa 

tentativa de baixar a frequência ventricular que o animal apresentava. Após a 

administração do bólus inicial de lidocaína a 2% (2 mg/kg), e de forma a avaliar a 

resposta do fármaco, foram realizados ECG de controlo. O animal 1 foi refratário à 

administração deste fármaco como se verifica na figura 23. 

 

Figura 23: Eletrocardiograma do animal 1 após o bólus de lidocaína a 2% numa dose de 2 mg/kg 
após o primeiro bólus (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). O ritmo cardíaco é regular, sendo 
que a distância R-R é constante. A frequência ventricular é de 250 bpm. A onda P (seta) nem 
sempre é identificada, sendo substituída por uma onda “f” de fibrilhação (Fotografia gentilmente 
cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

 O esmolol foi o fármaco selecionado em seguida. Este foi inicialmente 

administrado num bólus de 0,3 mg/kg intravenoso, durante 3 minutos. Em seguida, foi 

realizada uma infusão contínua a 150 μg/kg/min, durante 1 hora. O animal 1 também foi 

refratário ao tratamento com o esmolol (Figura 24). 

 



  Estudo dos casos clínicos 

43 
 

Figura 24: Eletrocardiograma do animal 1 após um bólus de esmolol numa dose de 0,3 mg/kg 
(5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). O ritmo cardíaco é regular, sendo que a distância R-R 
é constante. A frequência ventricular é de 220 bpm. A onda P (seta) nem sempre é identificada, 
sendo substituída por ondas “f” na derivação II (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital 
Veterinari Molins). 

 

Depois de o esmolol se ter verificado ineficaz para a cardioversão ao ritmo sinusal 

normal, foi utilizada a combinação de diltiazem e digoxina. Neste caso o animal 

respondeu ao tratamento numa fase inicial, sendo que 8 horas após a administração se 

verificou uma diminuição da frequência ventricular (Figura 25). No entanto, passadas 24 

horas após o início do tratamento o animal voltou a apresentar uma frequência 

ventricular elevada, sendo que o tratamento administrado não foi eficaz a longo prazo. 

O animal foi desta forma refratário ao tratamento como se verifica na figura 26. 

 

Figura 25: Eletrocardiograma o animal 1, 8 horas após início do tratamento com diltiazem e 
digoxina (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). O ritmo cardíaco é regular, sendo que a 
distância R-R é constante. A frequência ventricular é de 170 bpm. A onda P (seta) nem sempre 
é identificada, sendo substituída por ondas “f” na derivação II (Fotografia gentilmente cedida pelo 
Hospital Veterinari Molins). 
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Figura 26: Eletrocardiograma do animal 1, 24 horas após início do tratamento com diltiazem e 
digoxina (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). O ritmo cardíaco é regular, sendo que a 
distância R-R não é constante. A frequência ventricular é de 230 bpm. A onda P nem sempre é 
identificada, sendo substituída por ondas “f” na derivação II (Fotografia gentilmente cedida pelo 
Hospital Veterinari Molins). 

 

 Avaliando os resultados obtidos com o tratamento administrado verificamos que 

o animal foi refratário ao tratamento farmacológico. 

 

2.7.2. Animal 2 

O tratamento farmacológico administrado ao animal 2 foi a combinação entre o 

diltiazem e a digoxina. Os resultados obtidos encontram-se descritos na tabela 13. 

Tabela 13: Tratamento farmacológico utilizado para o animal 2. 

 Fármaco Dose Administração 
Frequência de 

administração 
Resultados 

Combinação 

Diltiazem 3 mg/kg PO Cada 8 horas 

Refratário 
Digoxina 

0,005 

mg/kg 
PO Cada 12 horas 

PO: per os 

O animal 2 não respondeu ao tratamento. A frequência ventricular manteve-se 

elevada (220 bpm). O tratamento teve de ser interrompido uma vez que o animal teve 

diarreia, que é um efeito secundário da digoxina. 
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2.7.3. Animal 3 

O tratamento farmacológico e os respetivos resultados relativos ao animal 3 

encontram-se descritos na tabela 14. 

Tabela 14: Tratamento farmacológico utilizado para o animal 3. 

Fármaco Dose Administração 
Frequência de 
administração 

Resultados 

Lidocaína 

4mg/kg 
 

Bólus IV 
 

 
 Refratário 

8 μg/kg/min IC 24 horas 

Esmolol 
0,3 mg/kg Bólus IV 1 minuto 

Refratário 
150 μg/kg/min IC 1 hora 

Diltiazem 0,5 mg/kg PO Cada 8 horas Refratário 

Amiodarona 9 mg/kg PO Cada 12 horas Refratário 

IC: infusão contínua; IV: intravenoso; PO: Per os 

 No caso 3, a lidocaína foi o fármaco utilizado como primeira linha de tratamento 

de forma a controlar a arritmia e diminuir a frequência ventricular elevada que o animal 

apresentava. O animal não respondeu ao tratamento, sendo refratário ao mesmo tal 

como se verifica no ECG da figura 27. 

Figura 27: Eletrocardiograma do animal 3, após bólus de lidocaína a 2% numa dose de 4mg/kg 
(5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III, aVR, aVL e aVF). O ritmo cardíaco é irregularmente 
irregular, sendo que a distância R-R=0,24 segundos. A frequência ventricular é de 240 bpm. 
Ondas S de grande amplitude na derivação II (2 mV). A onda P (seta) nem sempre é identificada 
e é substituída por ondas “f” (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

O esmolol foi o fármaco selecionado depois da lidocaína. A administração foi 

realizada por via intravenosa, durante 3 minutos. O animal não respondeu ao 

tratamento, sendo que, quando foi administrada uma infusão contínua de esmolol a 150 
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μg/kg/min, durante 1 hora, também foi refratário ao tratamento. O resultado do ECG 

encontra-se na figura 28. 

Figura 28: Eletrocardiograma do animal 3, após um bólus de esmolol a uma dose de 0,3 mg/kg 
(5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III, aVR, aVL e aVF). O ritmo cardíaco é regular, sendo 
que a frequência ventricular é de 240 bpm, Ondas S são de grande amplitude na derivação II (2 
mV). A onda P (seta) nem sempre é identificada e é substituída por ondas “f” (Fotografia 
gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

Após a utilização de esmolol foi utilizado o diltiazem como monoterapia, sendo 

que o animal também foi refratário a este tratamento. 

A amiodarona foi o último fármaco utilizado numa tentativa de cardioversão para 

um ritmo sinusal. A administração desta não alterou a frequência ventricular que o 

animal apresentava, sendo que o animal foi refratário ao tratamento. 

 

2.7.4. Animal 4 

O tratamento farmacológico administrado ao animal 4 e os respetivos resultados 

encontram-se descritos na tabela 15. 

Tabela 15: Tratamento farmacológico utilizado para o animal 4. 

Fármaco Dose Administração 
Frequência de 
administração 

Resultados 

Lidocaína 

2 mg/kg 
(total de 6 

mg/kg) 

Bólus IV 
 

 
 

 Refratário 

30 μg/kg/min IC 24 horas 

Esmolol 
0,3 mg/kg Bólus IV 1 minuto 

Refratário 
150 μg/kg/min IC 20 minutos 

Amiodarona 4 mg/kg PO Cada 12 horas Refratário 

IC: infusão contínua; IV: intravenoso; PO: Per os 
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 Como primeira linha de tratamento para o animal 4 foi utilizada a lidocaína a 2% 

numa dose de 2 mg/kg. Inicialmente o animal não respondeu ao tratamento (Figuras 29 

e 30), no entanto após a administração do terceiro bólus, o animal respondeu, havendo 

uma diminuição da frequência ventricular associada a presença de uma onda P (Figura 

31). 

 

Figura 29: Eletrocardiograma do animal 4 após o primeiro bólus de lidocaína a 2% numa dose 
de 2 mg/kg (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). O ritmo cardíaco é regular, sendo que a 
distância R-R é constante. A frequência ventricular é elevada, de 340 bpm. A onda P nem sempre 
é identificada (seta) (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

Figura 30: Eletrocardiograma do animal 4 após o segundo bólus de lidocaína a 2% numa dose 
de 2 mg/kg (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). O ritmo cardíaco é regular, sendo que a 
distância R-R é constante. A frequência ventricular é elevada, de 340 bpm. A onda P nem sempre 
é identificada (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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Figura 31: Eletrocardiograma do animal 4 após o terceiro bólus de lidocaína a 2% numa dose de 
2 mg/kg (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). O ritmo cardíaco é regular, sendo que a 
distância R-R é constante. A frequência ventricular é de 170 bpm. A onda P (seta) é identificada, 
seguida de um complexo QRS. Os complexos QRS são todos precedidos por uma onda P 
(Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

Uma vez que o animal respondeu ao terceiro bólus de lidocaína a 2% numa dose 

de 2 mg/kg, foi realizada uma infusão contínua, durante 20 minutos. No entanto, a 

frequência ventricular voltou a aumentar e ritmo tornou-se novamente irregular. O animal 

foi assim refratário ao tratamento como se verifica na figura 32. 

Figura 32: Eletrocardiograma do animal 4 após o início da terapia com lidocaína a 2% numa 
infusão contínua a uma taxa de 30μg/kg/minuto (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). O ritmo 
cardíaco é regular, sendo que a distância R-R é constante. A frequência ventricular elevada, 
superior a 300 bpm. A onda P voltou a não ser identificada (seta) (Fotografia gentilmente cedida 
pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

Depois de o animal 4 ser refratário ao tratamento com a infusão contínua de 

lidocaína, foi realizado o tratamento com esmolol. O animal respondeu ao bólus inicial 

de esmolol (Figura 33), sendo que, quando colocado numa infusão contínua, teve uma 

recidiva da arritmia 20 minutos após o início do tratamento (Figura 34) 
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Figura 33: Eletrocardiograma do animal 4 após o bólus do tratamento com esmolol numa dose 
de 0,3 mg/kg (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). O ritmo cardíaco é regular, sendo que a 
distância R-R é constante. A frequência ventricular é de 140 bpm. A onda P (seta) é identificada. 
O ritmo apresentado é sinusal normal (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari 
Molins). 

  

Figura 34: Eletrocardiograma do animal 4 após início da infusão contínua de esmolol a 
100μg/kg/min, durante 20 minutos (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). O ritmo cardíaco é 
regular, sendo que a distância R-R é constante. A frequência ventricular é de 130 bpm. A onda 
P (seta) é identificada. O ritmo apresentado é sinusal normal (Fotografia gentilmente cedida pelo 
Hospital Veterinari Molins). 

 

 A amiodarona foi o fármaco selecionado após o tratamento com o esmolol em 

infusão contínua não ter sido eficaz. O animal respondeu inicialmente ao tratamento 

(Figura 35), sendo que passado 1 hora voltou a recidivar (Figura 36). Desta forma, o 

animal foi refratário ao tratamento com a amiodarona.  

 

 



  Estudo dos casos clínicos 

50 
 

Figura 35: Eletrocardiograma do animal 4 após o início do tratamento com amiodarona na dose 
de 4mg/kg (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). O ritmo cardíaco é irregularmente irregular, 
sendo que a distância R-R não é constante. A frequência ventricular é de 150 bpm. A onda P 
(seta) é identificada (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

Figura 36: Eletrocardiograma do animal 4, 1 hora após o início do tratamento com amiodarona 
na dose de 4mg/kg (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). O ritmo cardíaco é regular, sendo 
que a distância R-R é constante. A frequência ventricular é superior a 300 bpm. A onda P não é 
identificada (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

Pela análise dos resultados obtidos verifica-se que a conversão da arritmia para 

um ritmo sinusal normal através do tratamento com antiarrítmicos não foi eficaz. Os 

resultados obtidos com a administração de cada fármaco encontra-se apresentado na 

tabela 16.  
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Tabela 16: Resultados obtidos com o tratamento farmacológico. 

Animal Lidocaína Esmolol 
Diltiazem 
Digoxina 

Diltiazem Amiodarona 

1 Refratário Refratário 

Responde 
inicialmente 
Refratário 
após 24 
horas 

- - 

2 Refratário Refratário Refratário - - 

3 Refratário Refratário - Refratário Refratário 

4 

Responde 
bólus inicial 
Refratário 

quando em 
infusão 

contínua 

Responde ao 
tratamento. 

Recidiva 1 hora 
após tratamento 

- - 

Responde ao 
tratamento 

Recidiva 1 hora 
após 

tratamento 
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2.8. Cardioversão elétrica transtorácica 

Nos casos clínicos apresentados, todos os animais foram refratários à 

cardioversão farmacológica da fibrilhação atrial para um ritmo sinusal normal. Desta 

forma, a cardioversão elétrica foi o tratamento selecionado, uma vez que este método 

tem uma elevada taxa de sucesso em cães. 

2.8.1. Protocolo de cardioversão elétrica 

Nos animais apresentados, foi aplicado um protocolo de cardioversão de acordo 

com a frequência ventricular inicial, a recuperação do ritmo sinusal após os disparos, o 

número de disparos necessários, energia de cada disparo e a necessidade de uma 

segunda cardioversão de forma a ser recuperado o ritmo sinusal normal (tabela 17). 

Tabela 17: Protocolo de cardioversão utilizado em cada animal. 

Animal 
FV 

inicial 

Cardioversões 
elétricas 

necessárias 
Estímulos 

Energia 
dos 

estímulos 

Retoma 
ritmo 

sinusal 

FV pós 
cardiov
ersão 

1 
250 
bpm 

1 3 

50 J Não 
117-120 

bpm 
50 J Sim 

70 J Sim 

2 
150 
bpm 

1 4 

50 J Não 

150 bpm 
70 J Não 

100 J Não 

100 J Não 

3 
240 
bpm 

2 

1 100 J Sim 120 bpm 

3 

60 J Sim 

120 bpm 90 J Sim 

100 J Sim 

4 
260 
bpm 

2 
5 

150 J Não 

120 bpm 

150 J Não 

150 J Não 

200 J Não 

200 J Sim 

1 150 J Sim 120 bpm 

Bpm: batimentos por minuto; FV: frequência ventricular; J: joule. 

Encontram-se descritos a seguir os resultados obtidos de acordo com o protocolo 

de cardioversão elétrica transtorácica utilizado em cada um dos animais. 

 

2.8.1.1. Animal 1 

O processo de cardioversão elétrica foi realizado com 3 estímulos com energias 

de 50J, 50J e 70J, sendo que o animal apresentava uma frequência ventricular de 250 
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bpm. O processo foi realizado com acesso ao eletrocardiograma obtido pelo 

cardioversor bifásico para ser possível a identificação da onda R e o disparo não ser 

feito na zona vulnerável (Figuras 37 e 38).  

Figura 37: Eletrocardiograma do animal 1 obtido pelo cardioversor bifásico durante o processo 
de cardioversão (5 mm/mV, 25 mm/s, derivação II). ECG obtido antes do primeiro disparo. O 
animal apresenta uma frequência ventricular de 164 bpm. As linhas verticais representadas 
indicam as ondas R (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

Figura 38: Eletrocardiograma do animal 1 obtido após os disparos elétricos obtido pelo 
cardioversor bifásico durante o processo de cardioversão (5 mm/mV, 25 mm/s, derivação II). 
Verifica-se uma diminuição da frequência ventricular para 110 bpm no primeiro ECG e de 124 
bpm no segundo ECG. Os complexos QRS são normais e é possível identificar pequenas ondas 
P. Ritmo sinusal normal (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

Após a realização do processo, o animal manteve uma frequência ventricular de 

120 bpm. 

 Neste caso, a cardioversão elétrica foi eficaz, sendo que o animal foi reavaliado 

24 horas depois e a frequência ventricular mantinha-se nos 130 bpm. 

 

2.8.1.2. Animal 2 

Para a realização da cardioversão elétrica neste caso, foram disparados 4 

estímulos com energia de 50J, 70J, 100J e 150J. A frequência ventricular inicial do 

animal era de 160 bpm, sendo que os ECG realizados durante o processo se encontram 

representados em seguida (Figuras 39 e 40). 
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Figura 39: Eletrocardiograma do animal 2 (5 mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). ECG obtido 
antes do primeiro disparo. O animal apresenta uma frequência ventricular de 130 bpm. O ritmo 
apresentado é irregularmente irregular, sendo que não se observam as ondas P, sendo estas 
substituídas por ondas “f” de fibrilhação (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari 
Molins). 

Figura 40: Eletrocardiograma do animal 2 obtido pelo cardioversor bifásico (5 mm/mV, 25 mm/s) 
após disparos elétricos. Verifica-se uma diminuição da frequência ventricular para 152 bpm no 
primeiro ECG e de 88 bpm no segundo ECG. Os complexos QRS são normais, mas não é 
possível identificar as ondas P, sendo substituída por uma onda “f” de fibrilhação. O ritmo 
mantêm-se irregularmente irregular (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari 
Molins). 

 

A tentativa de recuperação do ritmo sinusal normal neste caso foi realizada com 4 

disparos. Embora a frequência cardíaca tenha diminuído, verifica-se que o ritmo se 

mantém irregularmente irregular, sendo que a distância R-R não é constante. As ondas 

P continuam a não ser visíveis, sendo substituídas por uma onda “f” de fibrilhação. 

Desta forma, podemos inferir que a cardioversão elétrica não foi eficaz neste caso 

para retomar o ritmo sinusal normal. 
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2.8.1.3. Animal 3 

O animal 3 apresentava uma frequência ventricular, de 240 bpm, sendo que para 

proceder à cardioversão elétrica foi realizado um disparo com uma energia de 100 J. O 

ECG correspondente ao processo realizado encontra-se representado na figura 41. 

Figura 41: Eletrocardiograma (ECG) do animal 3 obtido através de cardioversor bifásico 
(5mm/mV, 25 mm/s). No primeiro ECG é possível observar uma elevada frequência ventricular 
de 190 bpm e que os complexos QRS tem uma conformação anormal. As linhas verticais 
observadas indicam as ondas R. O segundo ECG foi obtido depois da cardioversão elétrica, onde 
se observa a diferença nos complexos QRS que tem uma conformação normal e a diminuição 
da frequência ventricular para 84 bpm (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari 
Molins). 

 

Depois de uma primeira cardioversão o animal recuperou de forma satisfatória, 

mantendo uma frequência ventricularl de 100-110 bpm. No entanto, 48 horas após o 

procedimento, a arritmia recidivou, pelo que foi realizada uma segunda cardioversão, 

desta vez com 3 estímulos com energia de 60J, 90J e 100 J. Na segunda cardioversão, 

o ritmo sinusal foi obtido logo após o primeiro disparo (Figura 42). No entanto, foram 

feitos mais 2 disparos com uma energia mais elevada, com um intervalo de 15 minutos 

entre eles. O ritmo sinusal foi mantido e foi iniciada a medicação pós cardioversão, 

sendo o animal reavaliado 15 dias depois. 

Figura 42: Eletrocardiograma do animal 3 após a segunda cardioversão elétrica (5mm/mV, 25 
mm/s, derivação II). O ritmo é regular, com uma frequência ventricular de 83 bpm, sendo que a 
distancia R-R é constante. É possível observar uma onda P, seguida de um complexo QRS, e 
cada complexo QRS é precedido de uma onda P (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital 
Veterinari Molins). 
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2.8.1.4. Animal 4 

No animal 4 cardioversão elétrica transtorácica foi realizada com o disparo de 5 

estímulos, com energia de 150J, 150J, 150J, 200J e 200J. Quando o animal foi 

submetido à anestesia com lidocaína, o animal retomou o seu ritmo sinusal normal, 

sendo que passado alguns segundos voltou a apresentar a arritmia. Inicialmente o 

animal apresentava uma frequência ventricular de 260 bpm. Os ECGs obtidos durante 

a cardioversão são apresentados em seguida (Figuras 43, 44 e 45). 

Figura 43: Eletrocardiograma (ECG) do animal 4 obtido através de cardioversor bifásico 
(5mm/mV, 25 mm/s). No primeiro ECG é possível observar uma elevada frequência ventricular 
de 260 bpm, sendo que as ondas P não são identificadas, sendo possível identificar onde foi 
dado o primeiro disparo com energia de 150J (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital 
Veterinari Molins). 

Figura 44: Eletrocardiograma (ECG) do animal 4 obtido através de cardioversor bifásico 
(5mm/mV, 25 mm/s). Este ECG foi obtido após o primeiro disparo e é possível observar uma 
elevada frequência ventricular de 179 bpm, tendo ocorrido uma recidiva da arritmia (Fotografia 
gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

Figura 45: Eletrocardiograma do animal 4 obtido através de cardioversor bifásico (5mm/mV, 25 
mm/s). Este ECG foi obtido após o último disparo com uma energia de 200J e é possível observar 
que a frequência ventricular diminui para 117 bpm. O ritmo torna-se regular, com complexos QRS 
normais. É possível identificar uma onda P a preceder os complexos QRS (Fotografia gentilmente 
cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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Depois da primeira cardioversão o animal respondeu de forma satisfatória. No 

entanto, 24 horas após o processo o animal voltou a apresentar uma arritmia com uma 

frequência ventricular de 300 bpm. Procedeu-se à realização de uma segunda 

cardioversão elétrica. Esta foi realizada com um estímulo único com uma energia de 

150J (Figura 46). 

Figura 46: Eletrocardiograma (ECG) do animal 4 obtido através de cardioversor bifásico na 
segunda cardioversão elétrica (5mm/mV, 25 mm/s). No primeiro ECG é possível observar uma 
elevada frequência ventricular de 118 bpm e que os complexos QRS tem uma conformação 
normal. As linhas verticais observadas indicam as ondas R. O segundo ECG foi obtido depois do 
disparo a 150J. Verifica-se a recuperação de um ritmo sinusal normal, sendo que este não é 
regular. Presença de ondas P a preceder os complexos QRS e a frequência ventricular é de 90 
bpm (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

 

Após o processo, o animal ficou sob vigilância durante as próximas 24 horas, no 

qual se manteve a dose de lidocaína em infusão contínua. 

 

2.8.2. Tratamento farmacológico após a cardioversão 

Após a realização da cardioversão elétrica transtorácica nos animais, e de forma 

a manter o ritmo sinusal normal após o procedimento, foi realizado um tratamento 

farmacológico. Os fármacos utilizados foram escolhidos de acordo com cada animal 

(Tabela 18) e de forma a haver um melhor controlo dos sinais clínicos associados à 

presença da fibrilhação atrial. 
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Tabela 18:Tratamento farmacológico administrado a cada animal após a cardioversão e 
de acordo com o sucesso da cardioversão. 

Animal 
Sucesso 

cardioversão 
Fármacos Dose Frequência Administração 

1 Sim Amiodarona 8 mg/kg 
Cada 12 

horas 
PO 

2 Não Diltiazem 0,5 mg/kg Cada 8 horas PO 

3 Sim Amiodarona 6,5 mg/kg 
Cada 12 

horas 
PO 

4 Sim 

Amiodarona 10 mg/kg 
Cada 12 

horas 
PO 

Lidocaína 
70 

μgr/kg/min 
Durante 48 

horas 
IC 

IC: Infusão contínua; PO: Per os 

Depois de iniciado o tratamento farmacológico após a cardioversão, foram 

realizados ECG de controlo de forma a avaliar a resposta dos animais ao tratamento, e 

de forma a saber se este estava a ser eficaz. 

2.8.2.1. Animal 1 

No animal 1, o tratamento farmacológico após a cardioversão foi realizado com 

amiodarona, numa dose de 8 mg/kg, a cada 12 horas, administrado por per os. O animal 

manteve uma frequência ventricular normal (130 bpm), sendo que o ritmo se manteve 

regular e verificava-se a presença de uma onda P. No ECG verificaram-se presença de 

complexos ventriculares prematuros esporádicos, como se pode verificar na figura 47. 

 

Figura 47: Eletrocardiograma do animal 1 (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III) 12 horas após 
o início do tratamento com amiodarona na dose de 8 mg/kg a cada 12 horas. Verifica-se um ritmo 
sinusal, onde os complexos QRS são normais e precedidos de uma onda P. A frequência 
ventricular é de 130 bpm. É possível identificar a presença de um complexo ventricular prematuro 
neste traçado (setas negras). (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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2.8.2.2. Animal 2 

No animal 2, o processo de cardioversão elétrica não teve sucesso, pelo que se 

manteve o animal com o tratamento farmacológico utilizado inicialmente. 

 

2.8.2.3. Animal 3 

No animal 3 foi utilizada a amiodarona como tratamento farmacológico após a 

cardioversão numa dose de 8 mg/kg, a cada 12 horas. O animal respondeu ao 

tratamento; o ritmo cardíaco manteve-se regular e a frequência ventricular a 100 bpm 

(Figura 48). 

Figura 48: Eletrocardiograma do animal 3, 15 dias após a realização da segunda cardioversão 
elétrica transtorácica, com o tratamento de amiodarona numa dose de 8 mg/kg, a cada 12 horas 
per os (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III, aVR, aVL e aVF). O ritmo cardíaco é regular 
sinusal. A frequência ventricular é de 100 bpm e os complexos QRS são normais, sendo que as 
ondas S tem uma grande amplitude (2 mV) na derivação II. A onda P (setas negras) é 
identificada, e precede os complexos QRS (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital 
Veterinari Molins). 

 

2.8.2.4. Animal 4 

No animal 4 o tratamento farmacológico realizado após a cardioversão elétrica 

transtorácica foi com a amiodarona (na dose de 6,5 mg/kg a cada 12 horas), e com uma 

infusão contínua de lidocaína a 2% (70 μgr/kg/min). O animal manteve um ritmo sinusal 

normal, sendo que a frequência ventricular era de 120 bpm. As ondas P eram 

identificadas no ECG, como se pode verificar na figura 49. 
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Figura 49: Eletrocardiograma do animal 4, 24 horas após o inicio do tratamento farmacológico 
com amiodarona na dose de 6,5 mg/kg, per os a cada 12 horas e infusão continua de lidocaína 
a 70 μgr/kg/min (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I,II e III). O ritmo cardíaco é regular, e os 
complexos QRS apresentam uma conformação normal. Cada complexo QRS é precedido de 
uma onda P (seta) e cada onda P é seguida de um complexo QRS. A frequência ventricular é de 
120 bpm (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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2.9. Acompanhamento dos casos após o 

tratamento 

Depois do tratamento farmacológico realizado após a cardioversão transtorácica, 

os animais foram reavaliados, para a avaliação do ritmo e da frequência cardíacas, e a 

deteção de alterações cardíacas estruturais (Tabela 19). 

Tabela 19: Resultados observados nos animais. 

Animal 
Dias após 
tratamento 

Eletrocardiograma Ecocardiografia 
Radiografia 

torácica 

1 

5 
Ritmo sinusal normal 

Frequência ventricular de 
120 bpm  

Presença de onda P a 
preceder complexos QRS 
Presença de complexos 
ventriculares prematuros 

Melhor 
contratilidade 
(FE de 23%) 

Melhoria do 
edema 

pulmonar 

7 - 
Sem evidências 

de edema 
pulmonar 

2 15 

Ritmo cardíaco sinusal e 
regular Frequência 

ventricular de 110 bpm 
Presença de onda P 

 

Hipertrofia 
excêntrica do átrio 

esquerdo. 
Leve regurgitação 
da válvula mitral 
Contratilidade 

cardíaca normal 
(FE de 36%) 

Sem evidências 
de edema 
pulmonar 

3 

15 Ritmo sinusal e regular 
Frequência ventricular de 

90-100 bpm 
Presença de onda P 

- - 

30 
Diminuição da 
contratilidade 
(FE de 27%) 

- 

4 1 

Ritmo sinusal regular  
Frequência ventricular de 

120 bpm  
Presença de onda P 

- - 

Bpm: batimentos por minuto; FE: Fração de encurtamento 

 

Da avaliação do ECG e da ecocardiografia verificou-se que o animal 1 respondeu 

ao tratamento. O animal mantinha uma frequência ventricular normal (110 bpm), com 

um ritmo regular e presença de ondas P (Figura 50). Na ecocardiografia verificou-se 

uma melhoria na função sistólica, com uma melhoria na contratilidade (fração de 
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encurtamento de 23%) (Figura 51). Uma vez que o animal evoluiu de forma positiva ao 

tratamento foi marcada um novo controlo em 6 meses. 

 

Figura 50: Eletrocardiograma do animal 1, 5 dias após o processo de cardioversão elétrica 
(5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III). Observa-se a presença de um ritmo sinusal normal, 
onde os complexos QRS são normais e precedidos de uma onda P (setas negras). A frequência 
ventricular é de 110 bpm (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

a)                                                                    b) 

Figura 51: Ecocardiografia do animal 1, 5 dias após o processo de cardioversão elétrica. a) Plano 
paraesternal direito do eixo longo, de quatro câmaras. É possível observar uma diminuição do 
tamanho das câmaras cardíacas do lado esquerdo. Aumento da espessura da parede ventricular 
e atrial. b) Plano paraesternal direito de eixo curto do ventrículo esquerdo em modo M. A parede 
livre do ventrículo esquerdo e o septo interventricular apresentam uma boa contratilidade 
(Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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Na avaliação da radiografia torácica, 48 horas depois da cardioversão elétrica, o 

animal continuava com o edema pulmonar apresentado inicialmente, como se verifica 

na figura 52, embora estivesse a ser administrada furosemida para controlo do mesmo. 

Desta forma, iniciou-se o tratamento com torasemida, sendo que 5 dias após o inicio da 

administração do fármaco o animal apresentava melhorias evidentes (Figura 53). 

a)                                                                    b) 

Figura 52: Radiografia torácica do animal 1, 48 horas após cardioversão, nas projeções latero-
lateral direita (a)  e dorsoventral (b). É possivel verificar que não há melhoria na resolução do 
edema pulmonar, sendo que os lobos pulmonares apresentam um padrão alveolar, consistentes 
com pressença de um edema pulmonar (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari 
Molins). 

 

a)                                                            b) 

Figura 53: Radiografia torácica do animal 1,  5 dias após o inicio do tratamento com torasemida, 
nas projeções latero-lateral (a)  e dorsoventral (b). Pode-se verificar que os pulmões apresentam 
um padrão pulmonar normal, sem alterações (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital 
Veterinari Molins). 

 

No animal 2, o processo de cardioversão elétrica transtorácica não foi eficaz, pelo 

que se manteve o tratamento farmacológico para o controlo da cardiomiopatia dilatada 

que o animal apresentava. Na ecocardiografia, o animal apresentou uma diminuição do 
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tamanho dos átrios e ventrículos, sendo que apresentava um aumento da espessura 

dos folhetos anterior e posterior da válvula mitral (Figura 54). O animal tinha uma boa 

função sistólica, com uma boa contratilidade (fração de encurtamento de 36%). Na 

radiografia torácica verificou-se uma redução do edema pulmonar (Figura 55) que o 

animal apresentava inicialmente devido à insuficiência cardíaca congestiva secundária 

a cardiomiopatia dilatada. 

Uma vez que o animal evoluiu de forma positiva ao tratamento foi marcada um 

novo controlo em 6 meses. 

a)                                                                  b) 

Figura 54: Ecocardiografia do animal 2, 15 dias após o processo de cardioversão elétrica. a) 
Plano paraesternal direito do eixo longo, de quatro câmaras. É possível observar uma diminuição 
do tamanho das câmaras cardíacas do lado esquerdo. Aumento da espessura da parede 
ventricular e atrial. Aumento da espessura do folheto anterior e posterior. b)Plano paraesternal 
direito de eixo curto do ventrículo esquerdo em modo M. A parede livre do ventrículo esquerdo e 
o septo interventricular apresentam uma boa contratilidade (Fotografia gentilmente cedida pelo 
Hospital Veterinari Molins). 

a)                                                            b) 

Figura 55: Radiografia torácica do animal 2, nas projeções latero-lateral direita (a) e dorsoventral 
(b). Pode-se verificar que os pulmões apresentam um padrão pulmonar normal, sem alterações 
(Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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No animal 3, após a realização da segunda cardioversão transtorácica, foram 

realizados ECGs aos 15 dias (figura 56) e 1 mês (figura 57). Nestes observou-se um 

ritmo cardíaco regular e sinusal, uma frequência ventricular normal e a onda P era 

identificada. Na ecocardiografia o animal não apresentava alterações dignas de registo, 

apresentando, no entanto, uma diminuição na contratilidade, mas dentro dos valores 

normais (fração de encurtamento de 27%) (Figura 58). Uma vez que o animal respondeu 

ao tratamento e evoluiu de forma positiva foi marcado um novo controlo em 6 meses. 

Figura 56: Eletrocardiograma do animal 3, 15 dias após a realização da segunda cardioversão 
elétrica transtorácica (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I, II e III, aVR, aVL e aVF). O ritmo cardíaco 
é regular sinusal. A frequência ventricular é de 100 bpm e os complexos QRS são normais, sendo 
que as ondas S tem uma grande amplitude na derivação II. A onda P (setas negras) é 
identificada, e precede os complexos QRS (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital 
Veterinari Molins). 

 

Figura 57: Eletrocardiograma do animal 3, 1 mês após a realização da segunda cardioversão 
elétrica transtorácica (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I,II e III). O ritmo cardíaco é regular, e os 
complexos QRS apresentam uma conformação normal. Cada complexo QRS é precedido de 
uma onda P, e cada onda P é seguida de um complexo QRS. A frequência ventricular é de 83 
bpm (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 
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Figura 58: Ecocardiografia de controlo do animal 3, 1 mês após o processo de cardioversão 
elétrica transtorácica. Ventrículo esquerdo em modo M, num plano paraesternal direita no eixo 
curto. Boa contratilidade do ventrículo esquerdo. (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital 
Veterinari Molins). 

 

O animal 4 foi mantido internado de forma a ser realizada uma diminuição da dose 

de lidocaína de forma gradual. No ECG apresentado na figura 59 verifica-se que o 

animal respondeu ao tratamento, sendo que o ritmo é regular, a frequência ventricular 

é de 120 bpm e a onda P encontra-se presente. 

Figura 59: Eletrocardiograma do animal 4, 24 horas após o inicio do tratamento farmacológico 
com amiodarona na dose de 10 mg/kg per os a cada 12 horas e infusão continua de lidocaína a 
70 μgr/kg/min (5mm/mV, 25 mm/s, derivações I,II e III). O ritmo cardíaco é regular, e os 
complexos QRS apresentam uma conformação normal. Cada complexo QRS é precedido de 
uma onda P, e cada onda P é seguida de um complexo QRS. A frequência ventricular é de 120 
bpm. (Fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinari Molins). 

No animal 4, 7 dias após o tratamento da fibrilhação com o processo de 

cardioversão elétrica transtorácica, houve uma recidiva da arritmia, sendo que o animal 
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apresentava uma taquicardia supraventricular, com um ritmo sinusal normal e uma 

frequência ventricular de 320 bpm. Após ser refratário ao tratamento com bólus de 

lidocaína a 2%, numa dose de 2 mg/kg, foi realizada uma terceira cardioversão elétrica 

transtorácica, sendo aplicado o protocolo descrito na tabela 20. 

 

Tabela 20: Protocolo de cardioversão elétrica aplicado ao animal 4 após a recidiva da 
arritmia. 

Animal 
FV 

inicial 
Nº 

cardioversões 
Nº 

estímulos 

Energia 
dos 

estímulos 

Retoma 
ritmo 

sinusal 

FV pós 
cardiovers

ão 

4 
320 
bpm 

1 5 

200 J Não 

120 bpm 

200 J Não 

270 J Não 

270 J Não 

270 J Sim 

Bpm: Batimentos por minuto; FV: frequência ventricular; J: joule; Nº: número. 

 

Após a cardioversão elétrica transtorácica, o animal retomou o ritmo sinusal 

normal, tendo sido realizado um tratamento farmacológico após a cardioversão descrito 

na tabela 21. 

Tabela 21: Tratamento farmacológico realizado ao animal 4 após a cardioversão. 

Animal 
Sucesso 

cardioversão 
Fármacos Dose Frequência Administração 

4 Sim 
Amiodarona 10 mg/kg Cada 12 horas PO 

Lidocaína 
50 

μgr/kg/min 
Durante 48 

horas 
IC 

IC: Infusão contínua; PO: Per os 

Após a realização da cardioversão elétrica transtorácica, o animal voltou a ter uma 

frequência ventricular de 120 bpm, tendo sido colocado sob uma infusão contínua de 

lidocaína a 50 μgr/kg/min. O animal desenvolveu um edema pulmonar e começou a 

apresentar dispneia, taquipneia e debilidade nas horas seguintes. O animal acabou por 

morrer devido a uma paragem cardiorrespiratória. 
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3. Discussão e Conclusões 

A fibrilhação atrial é a arritmia cardíaca mais frequente em cães. As estratégias 

para o tratamento desta arritmia são o controlo da frequência cardíaca ou a reversão e 

manutenção do ritmo cardíaco sinusal normal. A cardioversão pode ser farmacológica 

(antiarrítmicos) ou elétrica (choque elétrico transtorácico) (Willis, 2018). 

Os cães incluídos neste trabalho eram de raças diferentes, todos de médio a 

grande porte e nunca tinham apresentado sinais clínicos de doença cardíaca. Como o 

desenvolvimento de fibrilhação atrial está relacionado com a massa muscular atrial, 

quanto maior for o animal, maior é o átrio, portanto, maior é a possibilidade de ocorrência 

de fibrilhação atrial (Westling et al., 2008). Esta arritmia é caraterizada por um ritmo 

cardíaco irregularmente irregular e uma frequência cardíaca elevada, sendo que sinais 

clínicos como a síncope, a tosse, a dispneia e a intolerância ao exercício se encontram 

geralmente associados com a presença de uma doença cardíaca (Saunders et al., 

2009).  

Todos os animais deste trabalho apresentaram os sinais anteriormente descritos. 

A dispneia pode estar associada à presença de edema pulmonar, um sinal clínico de 

insuficiência cardíaca esquerda (Willis, 2018). Todos os animais apresentaram 

episódios de síncope, que ocorre normalmente associada a problemas cardíacos 

(taquicardias atriais ou ventriculares) (Gompf, 2016). A intolerância ao exercício e a 

letargia são sinais que podem ocorrer em casos de fibrilhação atrial (Willis, 2018). 

Quando associada a doença cardíaca, a intolerância ao exercício ocorre devido a uma 

insuficiência cardíaca, podendo ocorrer em casos de disfunções miocárdicas 

(cardiomiopatia dilatada e doença degenerativa da valva mitral), obstrução da circulação 

ventricular esquerda (estenose subaórtica), diminuição da oxigenação arterial (edema 

pulmonar ou derrame pleural) ou devido a um enchimento ventricular inadequado 

(arritmias, doenças pericárdicas ou cardiomiopatia hipertrófica) (Gompf, 2016).  

No exame físico, todos os animais apresentavam uma frequência ventricular 

elevada e um ritmo cardíaco irregular, característico da presença de uma taquiarritmia 

supraventricular (Saunders et al., 2009). No animal 1 era possível a auscultação de 

estertores pulmonares indicativos de presença de edema pulmonar que pode ser 

cardiogénico ou não cardiogénico (Gompf, 2016). O animal 3 apresentava sinais 

associados a alterações do débito cardíaco, nomeadamente o pulso fraco e irregular, 

tempo de repleção capilar superior a 3 segundos e membranas mucosas pálidas. Estes 

são sinais clínicos relacionados com uma diminuição do débito cardíaco (Willis, 2018), 
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normalmente associado a uma diminuição da contratilidade dos átrios em consequência 

da elevada frequência cardíaca e da perda da contração organizada que compromete o 

enchimento ventricular (Saunders et al., 2009). 

O estudo cardíaco dos animais incluídos neste trabalho foi realizado de forma a 

caraterizar a arritmia presente e consequentemente selecionar o tratamento indicado a 

utilizar em cada um dos animais, sendo este um dos pontos críticos neste estudo. 

No eletrocardiograma realizado a todos os animais não se verificava a presença 

de uma onda P, estando esta substituída por ondas “f” de fibrilhação, caraterísticas de 

fibrilhação atrial (Montoya e Alonso, 2012; Côté e Ettinger, 2018). Dependendo da 

quantidade de tecido atrial envolvido em cada onda de depolarização, as ondas “f” 

resultantes são diferentes, sendo que, menos focos ectópicos são capazes de 

despolarizar uma maior área de tecido atrial (mais vetores) o que resulta em ondas “f” 

de maior amplitude, como foi observado no animal 2. Nos animais 1, 3 e 4, as ondas “f” 

tem uma menor amplitude, devido à presença de um maior número de focos ectópicos 

(menos vetores), sendo a área de tecido atrial envolvida menor, formando ondas de 

menor amplitude (Willis, 2018). Os animais 1 e 2 apresentavam um ritmo irregularmente 

irregular, com uma distância R-R irregular, devido à desorganização elétrica ao nível do 

átrio, que provoca uma série de despolarizações rápidas e caóticas ao nível do átrio, e 

consequentemente uma alteração do ritmo cardíaco (Côté e Ettinger, 2018). No entanto, 

nos animais 3 e 4 o ritmo era regular, o que não é caraterístico da fibrilhação atrial (Willis, 

2018). Desta forma, pode questionar-se se estes animais apresentavam fibrilhação atrial 

ou uma taquicardia supraventricular, na qual existe um ritmo ectópico associado a uma 

elevada frequência cardíaca, que nos cães pode ser entre 210 a 340 bpm. A taquicardia 

supraventricular é caraterizada por um ritmo regular, elevada frequência ventricular e 

pela presença de uma onda P. No entanto, a identificação da onda P pode ser difícil 

devido à elevada frequência ventricular, sendo que esta se encontra muitas vezes 

sobreposta a onda T do complexo anterior (Oliveira 2018b). No animal 3 verificou-se a 

presença de ondas S negativas de elevada amplitude, sendo estas indicativas de um 

aumento do ventrículo direito ou de um bloqueio do ramo direito do feixe de His (Tilley 

e Smith, 2016). Um bloqueio do ramo direito do feixe de His pode ter várias causas, 

entre elas uma hipertrofia concêntrica (cardiomiopatia hipertrófica), hipertrofia 

excêntrica (cardiomiopatia dilatada) ou inflamação (endocardite ou miocardite 

traumática). No cão, este bloqueio pode ser normal, sendo que deve ser motivo de 

estudos cardíacos específicos, uma vez que a presença de uma doença cardíaca pode 

ser a responsável pela presença de fibrilhação atrial (Côté e Ettinger, 2018). Uma vez 
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que o animal 3 não apresentava uma doença cardíaca associada à fibrilhação atrial, o 

aparecimento desta onda S foi considerado um bloqueio normal.  

Os animais 1 e 3 apresentavam complexos prematuros ventriculares esporádicos. 

A cardiomiopatia dilatada é uma das possíveis causas associadas à presença destes 

complexos observados no animal 1 (Côté e Ettinger, 2018). No animal 3 observou-se no 

eletrocardiograma a presença de complexos QRS largos, que podem ocorrer devido a 

um aumento do ventrículo esquerdo, bloqueio do ramo de His, fibrilhação atrial 

associada a uma ectopia ventricular, fibrilhação atrial ou devido a um bloqueio 

atrioventricular de terceiro grau associado à fibrilhação atrial (escape ventricular) (Willis, 

2018). Neste animal, o aumento da duração dos complexos QRS ocorreu devido à 

presença da fibrilhação atrial, uma vez que o animal não apresentava alterações 

cardíacas estruturais ao nível dos ventrículos. 

A ecocardiografia foi realizada a todos os animais deste trabalho de forma a 

verificar se havia alteração cardíaca estrutural e funcional associada à presença da 

arritmia, e se havia uma doença cardíaca.  

Nos animais 1 observou-se uma hipertrofia excêntrica do átrio e ventrículo 

esquerdos, estando esta associada a uma diminuição da contratilidade cardíaca, sendo 

possível inferir a presença de uma alteração cardíaca estrutural, nomeadamente uma 

cardiomiopatia dilatada. Esta doença cardíaca é muito frequente em cães (Côté e 

Ettinger, 2018), sendo que no Doberman Pinscher (animal 1), a presença desta doença 

associada à fibrilhação atrial é um indicador de um pobre diagnóstico (Willis, 2018). O 

animal 2 apresentava uma hipertrofia excêntrica do átrio esquerdo, sendo que 

apresentava uma boa contratilidade. Ambos os animais apresentavam desta forma uma 

alteração cardíaca estrutural associada à fibrilhação atrial. As arritmias crónicas podem 

provocar uma insuficiência do miocárdio, conhecida como cardiomiopatia induzida por 

taquicardia, uma condição que é caraterizada por uma alteração estrutural cardíaca 

esquerda (hipertrofia excêntrica) e uma diminuição da função sistólica. Esta 

remodelação do átrio esquerdo inicia e perpetua a fibrilhação (Ward et al., 2019). Esta 

condição é reversível quando a arritmia é controlada (Umana et al., 2003). No animal 2 

observou-se também o aumento da espessura do folheto anterior e posterior da válvula 

mitral, sendo uma característica de degenerescência mixomatosa da valva mitral. Este 

aumento da espessura dos folhetos da valva mitral leva a uma não coaptação dos 

folhetos durante a sístole, provocando uma regurgitação de sangue para o átrio 

esquerdo (Borgarelli et al., 2008), que acaba por levar ao desenvolvimento de alterações 

cardíacas secundárias, tanto a nível estrutural como funcional. Embora não seja 
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frequente ocorrer em animais de médio a grande porte, como é o caso do animal 2, pode 

encontrar-se frequentemente associada a animais que tenham fibrilhação atrial (Jung et 

al., 2016).  

Nos animais 1, 2 e 3 foram realizadas ainda várias medições ecocardiográficas de 

forma a avaliar as alterações estruturais encontradas. Foi calculada a relação entre o 

átrio esquerdo e a aorta em diástole, no plano paraesternal direito de eixo curto, 

devendo esta ser inferior a 1,6 (Fuentes, 2016). Dos animais estudados, apenas os 

animais 1 e 2 apresentavam um valor superior, o que indica um aumento do diâmetro 

interno do átrio esquerdo. A função sistólica foi avaliada através da medição da fração 

de encurtamento. Este parâmetro é tanto maior quanto melhor for a contratilidade, 

aumento de pré-ejeção ou diminuição do volume de pós-ejeção, sendo que os valores 

normais, quando se trata de cães de médio a grande porte, são entre 25% a 40% 

(Fuentes, 2016). Os animais 2 e 3 apresentavam valores da fração de encurtamento 

normais, sendo que o animal 1 apresentava um valor de 8%, indicativo de disfunção 

sistólica grave. 

De forma a complementar o estudo cardíaco realizado, e uma vez que os animais 

apresentavam dispneia, foi realizada uma radiografia torácica para verificar se havia a 

presença de edema pulmonar ou outra alteração a nível respiratório, bem como para 

avaliar a silhueta cardíaca. Nos animais 1 e 2 foi observada a presença de edema 

pulmonar e de cardiomegalia. Nos cães, o edema pulmonar ocorre normalmente 

associado a formas progressivas e graves de insuficiência cardíaca esquerda. Em 

animais com cardiomiopatia dilatada a radiografia torácica é um exame complementar 

fundamental para identificar uma insuficiência cardíaca associada à presença da 

doença, uma vez que permite detetar a presença de edema pulmonar e congestão 

venosa pulmonar (Brian,  2016). 

A escolha do tratamento a aplicar no caso da fibrilhação atrial tem como um dos 

pontos críticos principais o correto diagnóstico da arritmia observada. Uma arritmia 

supraventricular que é diagnosticada como uma taquiarritmia ventricular pode ser 

tratada com amiodarona ou pode-se considerar o uso de cardioversão elétrica, sem 

haver consequências adversas para o animal. No entanto, o tratamento de uma 

taquiarritmia ventricular como se fosse uma arritmia supraventricular pode provocar 

alterações hemodinâmicas graves (Gonder e Tilley, 1976). Portanto, a identificação 

correta da fibrilhação atrial é de extrema importância para selecionar o tratamento mais 

adequado. Desta forma, o estado hemodinâmico do animal, a cronicidade da arritmia e 

a presença de uma doença cardíaca influenciam o tratamento e o respetivo prognóstico 
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(Willis, 2018). A estratégia utilizada para controlo desta arritmia passa normalmente pelo 

controlo do ritmo cardíaco ou da frequência cardíaca (Pariaut, 2017).  

Como primeira linha de tratamento para converter o ritmo cardíaco e diminuir a 

frequência ventricular foi utilizado o tratamento farmacológico, sendo que os animais 

responderam de forma distinta aos fármacos utilizados. 

A lidocaína foi o fármaco utilizado nos animais 1,3 e 4 para se tentar restabelecer 

o ritmo cardíaco sinusal, pois o aparecimento da fibrilhação foi agudo. Está descrito que 

a utilização de lidocaína para o tratamento de uma fibrilhação atrial aguda (iniciada em 

menos de 1 hora) é eficaz, principalmente em cães de grande porte que apresentem 

uma fibrilhação atrial paroxística associada a um aumento do tónus vagal e com função 

cardíaca normal (Pariaut, 2017). No animal 2 não foi utilizada a lidocaína uma vez que 

a fibrilhação atrial presente era crónica, sendo que a lidocaína não era o fármaco mais 

indicado para o controlo da arritmia. Os animais 1 e 3 foram refratários ao tratamento e 

o animal 4 respondeu ao tratamento após o terceiro bólus de lidocaína a 2% numa dose 

de 2 mg/kg, tendo recidivado posteriormente. A eficácia da lidocaína está descrita no 

tratamento de animais com fibrilhação atrial mediada pelo nervo vago (Moïse et al., 

2005) e quando administrada 1 hora após o início da arritmia (Willis, 2018). Portanto, o 

insucesso da cardioversão foi um indicador de que esta não era a causa da fibrilhação 

atrial dos animais incluídos neste trabalho ou que já se encontrava presente há mais de 

1 hora. 

O esmolol foi o fármaco selecionado para a segunda tentativa de cardioversão 

farmacológica nos animais 1, 3 e 4. Os animais 1 e 3 foram refratários ao tratamento. O 

animal 4 respondeu ao bólus inicial utilizado e recuperou o ritmo sinusal normal (as 

ondas P voltaram a ser observadas no ECG). No entanto, 1 hora após o início do 

tratamento o animal voltou a ter uma frequência ventricular elevada, tornando-se 

refratário ao fármaco. O esmolol está indicado para o controlo da frequência ventricular 

no tratamento da fibrilhação atrial aguda (Silva, 2018). No entanto, devido ao seu tempo 

de semivida curto têm de ser realizados bólus repetidos ou tem de ser administrada uma 

infusão contínua de forma a manter uma dose eficaz (Pariaut, 2017), sendo que os 

animais deste trabalho foram refratários ao esmolol, mesmo com uma infusão contínua. 

O diltiazem foi o fármaco administrado ao animal 3 como monoterapia para 

promover a cardioversão para um ritmo sinusal normal. É um fármaco utilizado para 

terminar ou diminuir a frequência ventricular provocada por uma arritmia 

supraventricular (Silva, 2018). O animal 3 foi refratário ao tratamento administrado per 

os, sendo que a eficácia deste fármaco é dose dependente, variando a dose entre os 
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0,5mg/kg e os 2,5 mg/kg a cada 8 horas. A monoterapia com este fármaco raramente é 

eficaz (Pariaut, 2017). No animal 3, foi iniciada a terapia com a dose mais baixa, não 

tendo sido alterada.  

Nos animais 1 e 2 foi também utilizada a combinação do diltiazem com a digoxina. 

A combinação entre estes dois fármacos revelou ser mais eficaz do que ambos os 

fármacos utilizados de forma individual (Willis, 2018). Foi realizado um estudo por Gelzer 

et al. (2009), no qual a combinação entre os dois fármacos em cães com a presença de 

uma doença cardíaca associada permitiu a diminuição da frequência ventricular. O 

animal 1 respondeu inicialmente ao tratamento, no entanto 8 horas após o início do 

tratamento o animal tornou-se refratário. No animal 2 o tratamento teve de ser 

interrompido uma vez que o animal começou a desenvolver sinais de toxicidade 

relacionada com a administração de digoxina, nomeadamente diarreia.  

A amiodarona é um fármaco que tem um início de ação lento e tem menores 

efeitos inotrópicos negativos do que os fármacos mencionados anteriormente. Devido à 

sua elevada toxicidade, só é utilizada normalmente quando os outros fármacos 

antiarrítmicos não funcionam (Willis, 2018), tendo sido desta forma selecionado quando 

os outros fármacos não foram eficazes nos animais 3 e 4. A amiodarona é indicada para 

o tratamento de arritmias supraventriculares, sendo que causa mínima depressão da 

contratilidade do miocárdio e é utilizada em casos em que as frequências ventriculares 

são mais elevadas, como ocorria nos casos 3 e 4. É eficaz em casos agudos de 

fibrilhação atrial (Silva 2018) e em animais com alteração cardíaca estrutural (Pariaut, 

2017). Nos animais 3 e 4, o tratamento com amiodarona oral não foi eficaz, sendo que 

as frequências ventriculares se mantiveram elevadas e o ritmo irregular. 

Podemos concluir que o tratamento farmacológico não teve sucesso, 

independentemente de o animal ter ou não uma alteração cardíaca estrutural ou uma 

doença cardíaca subjacente.  

Devido à progressão dos sinais clínicos apresentados pelos animais e uma vez 

que estes foram refratários ao tratamento farmacológico, procedeu-se ao tratamento da 

arritmia através da cardioversão elétrica transtorácica. A realização deste procedimento 

envolve riscos devido à necessidade de anestesiar os animais (Gall e Murgatroyd, 

2007). Este procedimento é utilizado em conjunto com o tratamento farmacológico com 

antiarrítmicos, sendo que a escolha dos mesmos é determinante para a manutenção do 

ritmo sinusal normal e controlo do mesmo a longo prazo (Côté e Ettinger, 2018). Num 

estudo realizado por Bright e zumBrunnen (2008) com 39 cães com fibrilhação atrial, 

demonstrou-se que o processo de cardioversão elétrica transtorácica, através da 



  Discussão e conclusão 

75 
 

utilização de desfibrilhação bifásica, converteu ao ritmo sinusal 36 dos 39 animais 

estudados, sendo que este se manteve durante 120 dias após a cardioversão. É um 

tratamento normalmente reservado para animais que se encontram instáveis e que não 

respondam ao tratamento farmacológico, como é o caso dos animais estudados neste 

trabalho (Oliveira, 2018). 

 Nos casos apresentados neste trabalho, os animais 1 e 2 tinham alterações 

cardíacas estruturais. No estudo de Bright e zumBrunnen (2008) mencionado 

anteriormente, foram incluídos cães com e sem alterações cardíacas estruturais. Os 

autores observaram que o grupo de cães que não tinha alterações cardíacas estruturais 

tiveram uma recorrência da arritmia de 10% e de 30%, 28 e 100 dias após o tratamento 

da arritmia com cardioversão elétrica transtorácica, respetivamente. Os animais com 

alterações cardíacas estruturais tiveram uma recorrência de 30%, 28 dias após o 

tratamento da arritmia com cardioversão elétrica transtorácica.  

Nos animais 1 e 2, que tinham uma cardiomiopatia dilatada associada à fibrilhação 

atrial os resultados da cardioversão elétrica transtorácica foram distintos. No animal 1, 

foi obtido um ritmo sinusal após o segundo disparo elétrico. A frequência ventricular 

baixou para os 124 bpm, tendo sido possível identificar a onda P antes do complexo 

QRS no traçado eletrocardiográfico. Quando o animal foi reavaliado 24 horas após o 

procedimento, a frequência ventricular mantinha-se nos 130 bpm. Neste animal, a 

amiodarona foi o fármaco utilizado após a cardioversão para manter o ritmo sinusal. 

Num estudo realizado por Bright et al. (2005) em 39 cães com fibrilhação atrial, 64% dos 

animais recuperaram o seu ritmo sinusal normal e mantiveram o ritmo sinusal, durante 

73 dias com a administração de amiodarona (Bright et al., 2005). O processo de 

cardioversão elétrica transtorácica revelou-se eficaz no animal 1, mesmo tendo este 

uma alteração cardíaca estrutural associada. 

No animal 2, a tentativa de recuperação do ritmo sinusal normal através da 

cardioversão elétrica transtorácica foi realizada com 4 disparos. Embora a frequência 

cardíaca tenha diminuído, o ritmo cardíaco manteve-se irregularmente irregular. Desta 

forma, o tratamento não foi eficaz. O processo de cardioversão elétrica transtorácica é 

mais eficaz quando a fibrilhação atrial é recente (Willis, 2018), sendo que neste animal 

a fibrilhação era crónica, o que explica o insucesso do procedimento. Os tutores não 

quiseram prosseguir com o tratamento e o animal foi mantido com o tratamento 

farmacológico iniciado antes da cardioversão.  
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Os animais 3 e 4 apresentavam uma fibrilhação atrial aguda, sem alteração 

cardíaca estrutural e sem doença cardíaca associada, pelo que o processo de 

cardioversão elétrica transtorácica foi eficaz em ambos os casos. 

No animal 3, o estimulo aplicado a 100J provocou um retorno ao ritmo sinusal 

normal, sendo que a frequência ventricular baixou de 190bpm para 84 bpm e o ritmo 

tornou-se regular. Depois da primeira cardioversão o animal recuperou de forma 

satisfatória, mantendo uma frequência ventricular de 100-110 bpm. No entanto, 48 horas 

após o procedimento, a arritmia recidivou, pelo que foi realizada uma segunda 

cardioversão, desta vez com 3 estímulos com energia de 60J, 90J e 100 J. Na segunda 

cardioversão, o ritmo sinusal foi obtido logo após o primeiro disparo. No entanto, foram 

feitos mais 2 disparos com uma energia mais elevada, com um intervalo de 15 minutos 

entre eles. A recuperação do ritmo cardíaco após uma segunda cardioversão elétrica 

transtorácica é eficaz quando ocorre a recidiva da arritmia, sendo que a energia utilizada 

deve ser mais elevada do que a energia utilizada na primeira cardioversão elétrica 

transtorácica (Bright et al., 2005), tal como se verificou no animal 3. Neste animal, a 

amiodarona também foi o fármaco selecionado para o tratamento após a cardioversão 

elétrica transtorácica. A amiodarona, sendo um fármaco com poucos efeitos inotrópicos 

negativos (Silva, 2018), revelou ser o antiarrítmico mais eficaz para a manutenção e 

controlo do ritmo sinusal normal após o processo (Bright et al., 2005).  

No animal 4 o processo de cardioversão elétrica transtorácica foi eficaz, sendo 

que o tratamento farmacológico após a cardioversão implicava a infusão contínua de 

lidocaína a 2%. Sempre que o animal voltava a ter uma taquicardia supraventricular, 

esta era controlada com a administração de bólus de lidocaína a 2% na dose de 2 mg/kg, 

e o animal tinha de ser mantido a uma infusão continua. No segundo processo de 

cardioversão elétrica transtorácica foram utilizados 5 estímulos a uma energia muito 

elevada (200J e 270J), sendo que o animal acabou por desenvolver um edema 

pulmonar que viria a culminar com a morte do animal devido a uma paragem 

cardiorrespiratória. O edema pulmonar pode surgir após a cardioversão, ocorre mais 

frequentemente em animais que tenham uma doença cardíaca associada e com sinais 

de insuficiência cardíaca associados à mesma. Normalmente, o desenvolvimento do 

edema pulmonar é independente da energia utilizada durante o processo de 

cardioversão elétrica transtorácica (Gowda et al., 2003). Neste caso, a causa da arritmia 

não era conhecida e o animal não apresentava nenhuma doença cardíaca ou uma 

alteração cardíaca estrutural. Quando se realiza o processo de cardioversão elétrica 

podem ocorrer alguns efeitos adversos. A alteração do miocárdio como consequência 

das correntes de alta energia pode provocar edema pulmonar devido aos efeitos 
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adversos na função ventricular esquerda (Ditchey e LeWinter, 1983). Outras causas 

associadas ao edema pulmonar após a cardioversão encontram-se associadas a 

disfunção diastólica ventricular esquerda, lesão do miocárdio devido a elevada energia 

do choque ou lesão direta do pulmão (Gowda et al., 2003). 

Analisando os casos clínicos, pode-se concluir que a cardioversão elétrica é uma 

forma de tratamento eficaz nos casos de fibrilhação atrial, uma vez que permite a 

recuperação do ritmo cardíaco sinusal normal e a diminuição da frequência cardíaca 

dos animais. No entanto, verificou-se que, quando o animal tem uma doença cardíaca 

associada, o tratamento por cardioversão pode não ser eficaz, sendo que o tratamento 

da doença cardíaca associada a arritmia se revela mais eficaz para controlo da arritmia 

a longo prazo, como foi verificado no animal 2. No animal 1, embora este fosse jovem 

(2 anos) já tinha associada uma cardiomiopatia dilatada com alteração cardíaca 

estrutural evidente, sendo que a fibrilhação atrial era secundária a esta doença. No 

entanto, sendo esta recente, a cardioversão elétrica transtorácica revelou-se eficaz para 

tratamento, no qual o ritmo se manteve sinusal e o animal respondeu ao tratamento 

farmacológico administrado após a cardioversão elétrica transtorácica.  

Podemos concluir que na maioria dos casos apresentados, de forma a recuperar 

o ritmo sinusal normal, foram necessários vários estímulos elétricos, sendo que a 

energia utilizada deve ser crescente, de forma a encontrar o estímulo de menor energia 

para provocar a cardioversão. No animal 4 os estímulos utilizados na segunda 

cardioversão tinham uma energia muito elevada (mais de 200J), sendo que este pode 

ter sido um fator determinante para o animal desenvolver um edema pulmonar. Não foi 

realizada necropsia do animal para confirmar qual a causa de morte do mesmo.  

A utilização da cardioversão elétrica transtorácica para o tratamento da fibrilhação 

atrial aguda revelou-se eficaz, mesmo quando o animal tem uma doença cardíaca 

associada. Este método de tratamento é uma boa alternativa ao tratamento da 

fibrilhação atrial através do tratamento farmacológico. No entanto, a utilização de 

fármacos antiarrítmicos é muito importante para a manutenção e controlo da arritmia 

após a cardioversão, de forma a manter o ritmo sinusal normal e controlar a frequência 

ventricular. Podemos concluir que este é um método seguro e rápido de tratamento, que 

tem de ser utilizado quando a arritmia é aguda, pelo que a caraterização e classificação 

da fibrilhação atrial é um ponto critico para o sucesso deste procedimento.  

A cardioversão elétrica transtorácica é um processo que pode ser executado na 

prática clinica diária, devendo ser realizada por Médicos Veterinários com experiência, 

uma vez que há vários pontos críticos para a realização da mesma, entre os quais, o 
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momento ideal para o disparo do estímulo (de forma a não desencadear uma 

taquiarritmia ventricular) e a energia utilizada nos estímulos, que deve ser a energia 

mais baixa capaz de conseguir a cardioversão ao ritmo sinusal normal.  

Podemos assim concluir, que nos animais estudados, a cardioversão elétrica 

transtorácica foi eficaz no tratamento da fibrilhação atrial aguda, mesmo no animal que 

tinha uma doença cardíaca subjacente. No entanto, o número de casos clínicos 

analisado foi pequeno, pelo que devem ser realizados estudos com um número maior 

de animais. 
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