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Resumo 

A doença mixomatosa da valva mitral (DMVM) é a doença cardíaca mais frequente em cães. 

Nesta doença ocorrem alterações no sistema nervoso autónomo e no sistema renina-

angiotensina-aldosterona que desempenham um papel preponderante na fisiopatologia da 

mesma.  A espironolactona foi recentemente adicionada à terapia tripla clássica (furosemida, 

pimobendan e inibidores da enzima de conversão da angiotensina I) para o tratamento de 

cães com DMVM no estadio C por estar associada a uma menor mortalidade. Em Medicina 

Humana, a espironolactona melhora a variabilidade da frequência cardíaca, o que sugere um 

efeito parassimpaticomimético da mesma. Em Medicina Veterinária não existem, até ao 

momento, estudos que comprovem o mesmo efeito em cães. Deste modo, neste trabalho foi 

avaliado o efeito da espironolactona no sistema nervoso parassimpático (SNP) de cães com 

DMVM no estadio C em tratamento com a terapia tripla clássica. 

Neste trabalho foram incluídos quatro cães com DMVM no estadio C observados no Hospital 

Veterinário do Porto, entre setembro de 2018 a fevereiro de 2019, em tratamento com 

furosemida, pimobendan e benazepril há mais de 15 dias. A todos os animais foi adicionado 

ao tratamento a espironolactona, na dose de 2 mg/kg, por via oral, numa toma única diária. 

Foi realizado um ECG no dia do início do tratamento com a espironolactona e um segundo 

ECG oito semanas após o início da sua administração. A variabilidade da frequência cardíaca 

foi avaliada através da medição do índice de tónus vasovagal. 

Neste trabalho observou-se que a maioria dos cães não tinha raça definida (n=3), 

apresentavam idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, eram maioritariamente do 

género feminino (3:1) e tinham pesos compreendidos entre os 5 e os 30,5 kg. Nestes animais, 

a variabilidade da frequência cardíaca melhorou após a introdução da espironolactona em 

três dos quatro cães estudados, sugerindo a possibilidade da espironolactona ter efeito na 

melhoria do tónus parassimpático de cães com DMVM no estadio C, quando associada à 

terapia tripla clássica.  

O número reduzido de animais incluídos neste trabalho não permite retirar conclusões com 

validade científica. No entanto, este trabalho salienta a necessidade de serem realizados 

novos estudos com uma amostra maior para avaliar-se a eficácia da espironolactona na 

melhoria da variabilidade da frequência cardíaca e consequentemente, o seu efeito no sistema 

nervoso parassimpático. 

Palavras-chave: doença mixomatosa da valva mitral, espironolactona, variabilidade da 

frequência cardíaca, sistema nervoso parassimpático, insuficiência cardíaca congestiva. 
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Abstract 

The myxomatous mitral valve disease (MMVD) it’s the most common cardiac disease in dogs. 

In this disease there are changes in the autonomous nervous system and renin-angiotensin-

aldosterone system with an important role on its pathophysiology. Spironolactone was recently 

added to the classic triple therapy (furosemide, pimobendan and angiotensin converting 

enzyme inhibitors) for the treatment of dogs with MMVD stage C because of the reduced 

mortality. In Human Medicine spironolactone it’s associated to heart rate variability 

improvement which suggests a parasympathomimetic effect. In Veterinary Medicine there 

aren’t enough studies that prove the same happens to dogs. The aim of this study is to assess 

the effect of spironolactone on the parasympathetic nervous system in dogs with MMDV stage 

C when added to the classic triple therapy. 

Four Dogs with MMVD stage C were enrolled in this work. They were all observed at the 

Hospital Veterinário do Porto between September of 2018 and February of 2019 and have 

been under under treatment with the classic triple therapy for at least 15 days. Spironolactone 

was added to the treatment of all the animals, being given orally at the dosage of 2 mg/kg once 

a day. One electrocardiogram was performed on the day spironolactone was added and a 

second one eight weeks after. Heart rate variability was assessed by measuring the vasovagal 

tonus index. 

Most of the dogs were mixed breed (n=3) and between 10 and 16 years old, mostly females 

and weight between 5 and 30,5 Kg. In three out of four of these animals, the heart rate 

variability improved after adding spironolactone, suggesting the possibility that spironolactone 

causes an improvement in parasympathetic tone in dogs with MMVD stage c when added to 

classic triple therapy. 

The small number of animals in this study does not allow scientific conclusions. Although it 

underlines the need of new studies with bigger samples in order to evaluate the efficacy of 

spironolactone on the heart rate variability and consequently its effect on the parasympathetic 

nervous system. 

Keywords: myxomatous mitral valve disease, spironolactone, heart rate variability, 

parasympathetic nervous system, congestive heart failure. 





ix 

Índice geral 

CAPÍTULO I – Revisão bibliográfica ........................................................................... 1 

1. Doença mixomatosa da valva mitral ................................................................. 1 

1.1. Fisiopatologia ............................................................................................. 1 

1.1.1. Alterações hemodinâmicas e estruturais ............................................. 2 

1.1.2. Ativação neuro-hormonal ..................................................................... 3 

1.2. Classificação ACVIM .................................................................................. 4 

1.3. Diagnóstico ................................................................................................ 5 

1.3.1. História clínica ..................................................................................... 5 

1.3.2. Exame físico ........................................................................................ 5 

1.3.3. Radiografia torácica ............................................................................. 6 

1.3.4. Eletrocardiograma ............................................................................... 8 

1.3.5. Biomarcadores .................................................................................... 8 

1.3.6. Ecocardiografia .................................................................................... 9 

1.3.7. Pressão arterial, hemograma e bioquímica sérica ............................. 12 

1.4. Tratamento ............................................................................................... 12 

1.4.1. Espironolactona ................................................................................. 15 

2. Variabilidade da frequência cardíaca .............................................................. 16 

CAPÍTULO II - Objetivos do estudo .......................................................................... 17 

CAPÍTULO III – Parte prática ................................................................................... 19 

1. Animais admitidos no estudo .......................................................................... 19 

1.1. Critérios de inclusão e exclusão ............................................................... 19 

2. Desenho do estudo ......................................................................................... 19 

3. Auscultação cardíaca ..................................................................................... 20 

4. Radiografia Torácica ....................................................................................... 20 

5. Ecocardiografia ............................................................................................... 21 

6. Eletrocardiograma .......................................................................................... 21 

6.1. Avaliação do eletrocardiograma ............................................................... 22 

6.2. Variabilidade da frequência cardíaca ....................................................... 22 

CAPÍTULO IV – Resultados ..................................................................................... 23 

1. Caraterização dos animais ............................................................................. 23 

2. Dados da história clínica e do exame físico .................................................... 23 

3. Dados das radiografias torácicas .................................................................... 23 



x 

4. Dados ecocardiográficos ................................................................................ 24 

5. Dados eletrocardiográficos ............................................................................. 26 

6. Avaliação da função renal............................................................................... 27 

CAPÍTULO V – Discussão ........................................................................................ 29 

CAPÍTULO VI – Conclusão ...................................................................................... 35 

CAPÍTULO VII – Referências bibliográficas ............................................................. 37 

Anexo 1 ................................................................................................................... xvii 

Anexo 2 .................................................................................................................. xviii 

Anexo 3 ..................................................................................................................... xx 

Anexo 4 .................................................................................................................... xxi 



xi 

Índice de figuras 

Figura 1 - Radiografia torácica lateral direita de um caniche com 15 anos com coração 

globóide e elevação da traqueia.. ............................................................................... 7 

Figura 2 - Radiografia torácica lateral direita de um cão com DMVM estadio C com 

edema pulmonar marcado na zona peri-hilar e nos lobos pulmonares caudais ......... 8 

Figura 3 - Ecocardiografia bidimensional no plano paraestrernal direito em corte 

transversal de um cão com DMVM estadio C........................................................... 10 

Figura 4 – Ecocardiografia em Modo M no plano paraesternal direito em corte 

transversal obtido ao nível dos músculos papilares do VE de um cão com DMVM 

estadio C.. ................................................................................................................ 10 

Figura 5 – Ecocardiografia no plano paraesternal direito em cortelongitudinal de um 

cão com DMVM estadio C. ....................................................................................... 11 

Figura 6 - Ecocardiografia de um cão em estudo de Doppler espectral ao nível da 

vávula mitral com diferenciação das ondas E e A. ................................................... 12 

Figura 7 – Protocolo do estudo. ............................................................................... 20 

Figura 8 - Esquema de posicionamento dos cães em decúbito lateral direito com o 

membros paralelos entre si e perpendiculares à coluna vertebral para registo do ECG.

 ................................................................................................................................. 21 

Figura 9 - Radiografia torácica de cada animal aquando do diagnóstico da DMVM 

estadio C. ................................................................................................................. 24 





xiii 

Índice de tabelas 

Tabela 1 - Classificação da DMVM segundo as directrizes ACVIM ........................... 4 

Tabela 2 - Classificação do sopro cardíaco segundo a intensidade ........................ 20 

Tabela 3 - Caracterização dos animais. ................................................................... 23 

Tabela 4 - Grau de intensidade do sopro aquando do diagnóstico de DMVM no estadio 

C. .............................................................................................................................. 23

Tabela 5 - Dados radiográficos dos animais. ........................................................... 24 

Tabela 6 - Dados ecocardiográficos dos animais para estadiamento da DMVM no 

estadio C. ................................................................................................................. 25 

Tabela 7 - Comparação das variáveis eletrocardiográficas analisadas em cada um 

dos animais. ............................................................................................................. 26 

Tabela 8 - Comparação dos ITVV obtidos do ECG de controlo do estudo T0 e de 

reavaliação T8. ......................................................................................................... 27 

Tabela 9 - Avaliação do perfil renal de cada animal após 8 semanas do início da 

terapia com espironolactona. .................................................................................... 27 

Tabela 10 - Recomendações de diagnóstico da DDVM nos diferentes estadios .... xvii 

Tabela 11 - Recomendações de tratamento da DDVM nos diferentes estadios .... xviii 





xv 

Lista de abreviaturas, siglas, acrónimos ou símbolos 

ACVIM – American College of Veterinary Internal Medicine 

AE – átrio esquerdo 

ANP – péptidos natriuréticos atriais 

Ao – aorta  

AT I – angiotensina I 

AT II – angiotensina II  

BNP – péptidos natriuréticos tipo B  

BUN – blood urea nitrogen  

CTnI – troponina cardíaca I 

DIVED – diâmetro interno do ventrículo esquerdo em diástole  

DIVEDn – diâmetro interno do ventrículo esquerdo em diástole normalizado para o peso 

corporal 

DMVM – doença mixomatosa da valva mitral 

ECA – enzima de conversão da angiotensina  

ECG – eletrocardiograma  

EEM – eixo elétrico médio 

IC – insuficiência cardíaca 

ICC – insuficiência cardíaca congestiva  

IECA – inibidor da enzima conversora da angiotensina I 

ITVV - índex de tónus vaso-vagal 

Kg – quilogramas  

mg – miligramas 

mV – milivolt  

ng/ml – nanograma por mililitro 

NT-proBNP - produto terminal N inativado BNP 

pmol/L – picomol por litro 

RM – regurgitação mitral 

s – segundos 

SNA – sistema nervoso autónomo 

SNP – sistema nervoso parassimpático  

SNS – sistema nervoso simpático 



xvi 

SRAA – sistema renina-angiotensina-aldosterona 

SRD – sem raça definida 

VE – ventrículo esquerdo  

VFC – variabilidade da frequência cardíaca 

VR – volume regurgitante  

VS – volume sistólico 



Revisão bibliográfica 

1 

CAPÍTULO I – Revisão bibliográfica 

1. Doença mixomatosa da valva mitral

A doença mixomatosa da valva mitral (DMVM) é a doença cardíaca mais frequente no cão, 

representando mais de 70% de todos os casos de doenças cardiovasculares observadas na 

prática clínica (Ware, 2014). Designações como doença degenerativa da valva mitral e 

endocardiose podem ser encontradas na bibliografia como sinónimos de DMVM (Borgarelli e 

Buchanan, 2012). 

A doença é mais prevalente em cães com idade avançada (Detweiler e Patterson, 1965), 

estando a gravidade da mesma relacionada também com a idade (Borgarelli e Buchanan, 

2012; Buchanan, 1977; Whitney, 1967), sendo mais frequente em machos do que em fêmeas 

(Thrusfield et al., 1985).  

Os cães de raça pequena (com peso corporal inferior a 20kg) apresentam maior prevalência 

(Atkins et al., 2009; Thrusfield et al., 1985), contudo a doença também afeta cães de raça 

grande (Buchanan, 1977). As raças mais afetadas são o Cavalier King Charles Spaniel, o 

Poodle,  o Yorkshire Terrier, o Chihuahua, o Cocker Spaniel, o Shi-tzu, o Pequinois, o 

Dachshshund, o Pinscher Miniatura, o Schnauzer Miniatura e o Standard (Abbott, 2016; 

Borgarelli e Buchanan, 2012).  Os Cavalier King Charles Spaniel apresentam uma prevalência 

particularmente alta, com o aparecimento da DMVM em idades mais jovens, sem que haja 

diferença na progressão da doença para insuficiência cardíaca (IC), quando comparados com 

outras raças (Borgarelli e Haggstrom, 2010; Haggstrom et al., 2009).  A progressão da doença 

tende a ser mais rápida em cães de raça grande, com pior prognóstico, quando comparada 

com cães de raça pequena, cujo progressão da DMVM é, geralmente, mais lenta (Borgarelli 

et al., 2004).  

A etiologia da doença não é conhecida, contudo sabe-se que existem fatores hereditários 

associados a algumas raças (Madsen et al., 2011; Olsen et al., 1999). Alguns estudos 

sugerem também o stresse mecânico valvular e múltiplos estímulos químicos como possíveis 

causas para o desenvolvimento da doença (Ware, 2014).  

1.1. Fisiopatologia 

A DMVM caracteriza-se por alterações a nível celular bem como a nível da matriz intercelular, 

não só das valvulas, mas também das cordas tendinosas, ocorrendo a deposição de 

proteoglicanos e mucopolissacáridos, fragmentação da elastina e desorganização do 

colagénio (Disatian et al., 2008; King et al., 1982). Estas alterações levam a um aumento da 

espessura dos folhetos valvulares tornando-os mais frágeis (Barber et al., 2001). Com a 
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evolução da doença, estas alterações podem conduzir a prolapso valvular (Olsen et al., 1999; 

Pedersen et al., 1999; Sargent et al., 2015) e a rotura de cordas tendinosas.  Estas alterações 

morfológicas que ocorrem a nível valvular, impedem a sua completa aposição levando à 

regurgitação mitral (RM). A gravidade da RM depende do tamanho do orifício e da diferença 

de pressão entre o átrio esquerdo (AE) e o ventrículo esquerdo (VE) (Pierpont e Talley, 1982; 

Yoran et al., 1979; Yoran et al., 1983). 

1.1.1. Alterações hemodinâmicas e estruturais  

A RM tem um papel preponderante na remodelação cardíaca e nas alterações 

hemodinâmicas. A dilatação do AE surge como mecanismo compensatório ao aumento de 

pressão verificada no seu interior causado pela RM (Ljungvall e Häggström, 2017).  

Inicialmente, a RM é ligeira, e o volume regurgitante (VR) é reduzido, havendo uma 

consequente relação entre o VR e a diminuição do volume sistólico (VS). A diminuição do VS 

leva a uma diminuição do débito cardíaco e da pressão arterial (Hezzell, 2018). Esta alteração 

detetada por barorrecetores a nível da aorta (Ao), leva ao aumento da frequência cardíaca 

através da ativação do sistema nervoso simpático (SNS) para manter o débito cardíaco 

(Scollan e Sisson, 2017).  O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) é ativado com 

o intuito de restabelecer o VS através da retenção de água e sódio, e da vasoconstrição por 

este induzida.  

A ativação do SRAA leva ao aumento do volume diastólico final mantendo inalterado o volume 

sistólico final, que se repercute negativamente numa hipertrofia excêntrica do VE em resposta 

ao aumento de volume (Ljungvall et al., 2011).  

A progressão da doença causa o agravamento do VR e os mecanismos de compensação 

deixam de ser eficazes e compensatórios, e passam a deletérios agravando o quadro clínico. 

Com o aumento do diâmetro interno do VE há uma dilatação do anel valvular que conduz a 

uma diminuição da coaptação das válvulas aumentando o VR por aumento do orifício. Este 

aumento no VR faz com que haja um aumento da pressão ao nível do AE podendo 

desenvolve-se congestão pulmonar e edema.  Estas complicações dependem da pressão ao 

nível do AE que é dependente do tamanho do átrio e da complacência das suas paredes, bem 

como do VR, sendo este último resultado da progressão da DMVM (Ljungvall e Häggström, 

2017). Quando a progressão da doença ocorre lentamente dá-se uma dilatação progressiva 

do AE que compensa a pressão verificada no mesmo retardando assim o aparecimento da 

congestão e edema pulmonar. Este último é também retardado pelo aumento compensatório 

da drenagem linfática ao nível do interstício pulmonar (Staub, 1974).   
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1.1.2. Ativação neuro-hormonal 

Em cães com DMVM a insuficiência cardíaca congestiva (ICC) instala-se devido a uma 

sobrecarga de volume. A ativação neuro-hormonal surge como mecanismo compensatório, 

de forma a melhorar a função cardíaca e a perfusão tecidular (Strickland, 2015).  

A ativação do SNS ocorre devido à diminuição do débito cardíaco que é detetado por 

barorrecetores, conduzindo assim à sua ativação, que se caracteriza pela libertação de 

epinefrina e norepinefrina que têm efeito no coração e vasculatura através dos recetores 

adrenérgicos β-1 e α-1, respetivamente (Hamlin, 1999; Oyama, 2009). A nível do miocárdio 

esta estimulação adrenérgica aumenta os níveis de cálcio intracelulares o que desencadeia 

um efeito cronotrópico e inotrópico positivo. A nível vascular os efeitos são de vasoconstrição. 

Com a progressão da doença este mecanismo de compensação deixa de ser suficiente, 

verificando-se novamente um decréscimo do débito cardíaco. 

A nível renal, a produção de renina pelas células justaglomerulares é induzida pelo SNS, pela 

hipotensão detetada por barorrecetores renais e por baixas concentrações de sódio 

(Strickland, 2015). A libertação de renina inicia o SRAA acelerando a conversão do 

angiotensinogénio, produzido a nível hepático, em angiotensina I (AT I). Segue-se a 

conversão da AT I em angiotensina II (AT II) pela ação da enzima de conversão da 

angiotensina (ECA) (Scollan e Sisson, 2017). Contudo, a ECA não é a única enzima capaz de 

realizar a conversão de AT I em AT II, havendo vias alternativas com recurso a outras 

enzimas, sendo a quimase a enzima mais relevante que é responsável pela formação de AT 

II a nível tecidular  (Hollenberg, 2000; Weber, 2001). A AT II induz a vasoconstrição, a 

produção de aldosterona, da hormona antidiurética  e também estimula a produção de fatores 

de crescimento que induzem a remodelação vascular e do miocárdio. Esta remodelação leva 

à diminuição da resposta vascular às alterações do fluxo sanguíneo, diminuição da 

complacência vascular, aumento da pós-carga, e alterações ao nível no miocárdio que 

conduzem à perda de contratilidade e necrose (Strickland, 2015). A ação sequencial da 

aminopeptidase e da ECA na AT I leva à formação da angiotensina III, com função semelhante 

à AT II, mas com menor potência (Scollan e Sisson, 2017).  A aldosterona a nível renal 

aumenta a retenção de sódio, ao ligar-se aos recetores mineralocorticoides e, 

consequentemente, leva a uma expansão do volume vascular (Strickland, 2015). Este 

aumento dos valores de aldosterona circulante levam a uma diminuição na função 

barorrecetora (Wang et al., 1992), com efeitos simpaticomiméticos e parassimpaticolíticos 

(Scollan e Sisson, 2017). A aldosterona conduz também à inflamação, necrose e fibrose quer 

da vasculatura, quer do miocárdio (Rocha e Funder, 2002).  
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1.2. Classificação ACVIM   

A progressão da doença, as diferentes apresentações clínicas e as diferentes abordagens 

terapêuticas, levaram à necessidade da classificação da doença, existindo mais do que um 

sistema de classificação. Em 2009 a American College of Veterinary Internal Medicine 

(ACVIM) elaborou, um sistema de classificação para o diagnóstico e tratamento da DMVM. 

Em abril de 2019 foi efetuada uma revisão destas diretrizes, atendendo aos últimos estudos 

que foram publicados sobre esta doença (Bernay et al., 2010; Boswood et al., 2016).  

Segundo estas diretrizes, a doença é dividida em quatro estadios, sendo que o estadio B se 

subdivide em outros dois devido à importância das implicações clínicas no prognóstico e 

tratamento da doença (Tabela 1). 

Tabela 1 - Classificação da DMVM segundo as diretrizes da ACVIM (adaptado de Knee et al., 2019). 

Estadio Descrição 

A Animais com alto risco de desenvolverem DMVM.  

 

 
 
 
 
 
 

B 

 

 

 

Animais com doença cardíaca estrutural (sopro cardíaco), mas que não 

apresentam sinais clínicos de insuficiência cardíaca.  

B1 - Animais assintomáticos que não apresentam evidências radiográficas ou 

ecocardiográficas de remodelação cardíaca ou apresentam evidências 

radiográficas e/ou ecocardiográficas ligeiras. 

B2 - Animais com uma regurgitação hemodinamicamente significativa, com 

evidências radiográficas e ecocardiográficas de dilatação das câmaras cardíacas 

esquerdas que cumprem os critérios de inclusão de cães que beneficiam com o 

início do tratamento farmacológico. 

C 
Animais que em algum momento apresentaram, ou apresentam sinais clínicos 

de insuficiência cardíaca associados a doença cardíaca estrutural. 

D Animais em fase terminal da doença refratários ao tratamento.  

Estas diretrizes da ACVIM propõem igualmente quais os meios de diagnóstico e 

monitorização para cada um dos estadios (Anexo 1), bem como o tratamento indicado em 

cada um dos estadios (Anexo 2). Todas as recomendações são feitas com base na evidência 

científica e alguma delas na experiência dos cardiologistas responsáveis pela elaboração das 

mesmas, encontrando-se discriminado o grau de evidência de cada uma das recomendações 

(Keene et al., 2019). 
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1.3. Diagnóstico 

A DMVM apresenta um longo período assintomático. O início de sintomatologia sugestiva de 

DMVM ocorre secundariamente à instalação da IC (Abbott, 2016). Antes deste período, a 

presença de um sopro, é o único sinal clínico apresentado pelo animal, que geralmente é 

detetado em consultas de rotina (Abbott, 2016).  

1.3.1. História clínica 

A tosse é o primeiro sinal clínico identificado pelos detentores (Abbott, 2016), e tende a ser 

mais frequente durante a noite ou no início do dia, havendo também uma associação da 

mesma com o início da atividade física (Ware, 2014). A tosse pode ser seca e áspera quando 

é causada pela compressão bronquial, ou então húmida e produtiva quando associada ao 

edema pulmonar (Abbott, 2016). Alguns estudos referem que não há associação entre a tosse 

e a DMVM, sugerindo que  o mais provável é a presença de doença respiratória primária 

concomitante (Ferasin et al., 2013; Singh et al., 2012), principalmente quando a tosse não é 

acompanhada por sinais de edema pulmonar (Abbott, 2016). 

Os episódios de síncope podem acorrer em consequência de taquiarritmias, uma resposta 

vasovagal aguda, hipertensão pulmonar ou rutura atrial, e são mais frequentes em animais 

com DMVM avançada (Ljungvall e Häggström, 2017). Os cães com história de síncope e 

DMVM tendem a ter baixa variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e arritmia sinusal 

(Rasmussen et al., 2014). 

A intolerância ao exercício e a fraqueza muscular são referidos frequentemente pelos 

detentores de animais com DMVM. A distensão abdominal devido a ascite pode ser também 

observada (Ware, 2014). 

1.3.2. Exame físico 

Os sinais clínicos são bastante variáveis dependo do estadio da doença (Abbott, 2016). 

Geralmente, os animais com DMVM ligeira ou moderada, não apresentam sintomatologia 

(Ljungvall e Häggström, 2017). Nestes casos, o único sinal clínico identificável é a presença 

de um sopro, evidenciando assim a importância da auscultação para o diagnóstico precoce 

da DMVM. O sopro é resultado da regurgitação e é indistinguível de outros sopros de outras 

origens, sendo mais fácil a sua deteção ao nível do ápex cardíaco esquerdo (Abbott, 2016). 

A presença de um sopro audível do lado direito pode sugerir a presença de hipertensão 

pulmonar, de regurgitação tricúspide concomitante ou pode dever-se à irradiação de um sopro 

de RM de elevada intensidade (Ohad et al., 2013). Na auscultação pulmonar podem ainda ser 

detetados estertores quando existe edema pulmonar associado (Abbott, 2016).  
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O pulso femoral encontra-se, regra geral, inalterado, contudo pode apresentar-se fraco em 

casos de RM grave (Ware, 2014). 

1.3.3. Radiografia torácica  

A radiografia torácica tem um papel fundamental na avaliação das consequências 

hemodinâmicas da DMVM, nomeadamente o tamanho cardíaco, e a presença de congestão 

ou edema pulmonar (Ljungvall e Häggström, 2017). Em fases precoces da DMVM podem não 

ser identificáveis alterações ao nível da radiografia torácica, ainda que tenha sido detetado  

um sopro. Com o avançar da RM existe um consequente aumento atrial esquerdo que pode 

ser detetado na radiografia torácica (Abbott, 2016). Na radiografia torácicas lateral  direita, o 

AE apresenta uma posição caudodorsal na silhueta cardíaca e a traqueia curva-se 

ventralmente à porção caudal da silhueta cardíaca (Poteet, 2015). A dilatação atrial esquerda, 

quando presente, leva à perda da curvatura da traqueia e observa-se um aumento da silhueta 

cardíaca (Abbott, 2016). 

O aumento da silhueta cardíaca pode ser identificado através deste exame complementar, 

podendo-se utilizar o vertebral heart score (VHS) como medida de avaliação das dimensões 

cardíacas (Buchanan e Bucheler, 1995). Segundo este sistema, valores de VHS acima de 

10,7 são compatíveis com cardiomegalia. Atualmente sabe-se que existe uma grande 

variabilidade racial entre os valores normais de VHS, pelo que foram determinados os 

intervalos de referência para o VHS para as diferentes raças de cães (Jepsen-Grant et al., 

2013; Lamb et al., 2001). No entanto, este sistema tem as suas limitações, sendo uma delas 

a influência da respiração no VHS, ou seja, a fase do ciclo respiratório em que tenha sido 

obtido a radiografia influenciará o VHS (Olive et al., 2015). Ainda assim, com algumas 

limitações, o VHS é um bom sistema de avaliação do tamanho do coração. A Figura 1 mostra 

como se determina o VHS de um animal utilizando uma radiografia torácica em projeção 

lateral direita. 



Revisão bibliográfica 

7 

Figura 1 - Radiografia torácica em projeção lateral direita de um caniche com 15 anos onde pode 
observar-se um coração globóide e elevação da traqueia. O VHS neste animal é de 12,5, confirmando 
assim a suspeita de cardiomegalia. Imagem gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário do Porto. 

Recentemente foi desenvolvida uma nova medida para aferir a presença de dilatação atrial 

esquerda através da radiografia torácica, o vertebral left atrial size (VLAS), que apresenta uma 

correlação satisfatória com os parâmetros ecocardiográficos de avaliação de dilatação atrial 

esquerda  (Malcolm et al., 2018). Esta medida pode ser, na ausência de ecocardiografia, útil 

para a deteção de dilatação atrial esquerda (Keene et al., 2019).  O VLAS pode ser obtido 

quer em projeções laterais esquerdas ou direitas, e valores superiores a 2,3 sugerem a 

presença de dilatação atrial esquerda (Malcolm et al., 2018).   

A dilatação venosa pulmonar, quando observada em radiografias torácicas, sugere congestão 

pulmonar e, regra geral, precede o desenvolvimento de edema pulmonar (Abbott, 2016), 

contudo a observação destas alterações pode ser difícil (Ware, 2014). 

A radiografia torácica é o melhor método de deteção de edema pulmonar (Figura 2), sendo 

mais indicada a projeção ventrodorsal para este fim, uma vez que esta projeção realça o 

campo pulmonar dorsal, onde é mais frequente a formação precoce de edema pulmonar de 

origem cardíaca (Poteet, 2015).   
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Figura 2 - Radiografia torácica em projeção lateral direita de um cão com DMVM no estadio C com 
edema pulmonar marcado na zona peri-hilar e nos lobos pulmonares caudais, havendo perda de 
definição da silhueta cardíaca. Imagem gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário do Porto. 

1.3.4. Eletrocardiograma 

O eletrocardiograma (ECG) é o exame de excelência para a deteção de arritmias. Ainda que 

não seja indicado para o diagnóstico de DMVM, pode fornecer algumas informações acerca 

do tamanho cardíaco (Tilley e Smith, 2015). O aumento da duração da onda P  e do complexo 

QRS sugerem dilatação do AE e VE, respetivamente (Abbott, 2016).  

O estudo da eletrocondutividade em cães com DMVM é importante, para a pesquisa de 

arritmias. As taquiarritmias supraventriculares são as mais frequentes (Abbott, 2016) e 

encontram-se associadas à dilatação atrial esquerda (Crosara et al., 2010). A fibrilhação atrial 

pode também ser detetada em casos de doença avançada com dilatação atrial grave (Abbott, 

2016). Os cães sintomáticos apresentam um maior número de arritmias ventriculares do que 

os cães assintomáticos (Crosara et al., 2010). 

1.3.5. Biomarcadores 

Em cardiologia veterinária, os biomarcadores mais utilizados são a troponina I (CTnI) e dentro 

dos péptidos natriuréticos, os péptidos natriuréticos do tipo A (ANP) e do tipo B (BNP). A CTnI 

é um biomarcador indicativo de lesão ou necrose do miocárdio, enquanto que os péptidos 

natriuréticos são marcadores de ativação neuro-hormonal e stresse das paredes cardíacas 

(Oyama, 2015a). A CTnI aumenta de acordo com a gravidade da DMVM (Ljungvall et al., 

2010) e valores superiores a 1,0 ng/mL com um aumento progressivo, encontram-se 
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associados a mau prognóstico (Fonfara et al., 2010). No entanto, o aumento da CTnI pode 

também estar associado à idade, ao exercício, a doença renal ou a cirurgia (Ljungvall et al., 

2010; Oyama, 2015a).   

Dentro dos péptidos natriuréticos, o tipo B, na forma inativa, o NT-proBNP é o mais 

extensivamente estudado e com maior utilidade clínica, pelo sua maior estabilidade e maior 

semi-vida (Oyama, 2015b). O NT-proBNP é últil para a diferenciação entre a ICC e a doença 

pulmonar primária em cães com sinais respiratórios (Oyama et al., 2009). Em animais com 

diagnóstico de DMVM, o doseamento do NT-proBNP pode ser útil para a emissão de um 

prognóstico (Serres et al., 2009). A diminuição dos seus valores abaixo de 965 pmol/l após o 

início do tratamento, sugere um melhor prognóstico (Wolf et al., 2012). Contudo, existem 

limitações no uso do NT-proBNP, associadas à variabilidade de concentrações entre raças de 

cães (Sjostrand et al., 2014). 

1.3.6. Ecocardiografia 

A ecocardiografia é um meio complementar de diagnóstico de grande valor na cardiologia, 

com bastante utilidade no diagnóstico, estadiamento e monitorização da DMVM. Esta permite 

a avaliação da remodelação cardíaca, bem como das alterações valvulares decorrentes da 

DMVM de uma forma não invasiva, permitindo também aferir as alterações hemodinâmicas 

que acompanham a doença (Ljungvall e Häggström, 2017).   

Avaliação em modo bidimensional e modo M 

Na ecocardiografia em modo bidimensional podem ser identificáveis alterações anatómicas e 

funcionais ao nível das valvas. O espessamento das válvulas, formações nodulares ou a 

presença de prolapso mitral são alterações passíveis de ser encontradas (Madron, 2016).  

A avaliação da dilatação atrial esquerda é feita em modo bidimensional, podendo ser utilizado 

o plano paraesternal direito em corte longitudinal (Figura 3) ou em corte transversal (Fuentes,

2015). No entanto, atualmente é recomendado o plano paraesternal direito em corte 

transversal (Keene et al., 2019). A avaliação da dilatação atrial esquerda faz-se através do 

rácio AE/Ao, devendo este valor ser inferior a 1,6 (Hansson et al., 2002). 
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Figura 3 - Ecocardiografia em modo bidimensional no plano paraesternal direito em corte transversal 
de um cão com DMVM no estadio C, onde pode observar-se uma dilatação atrial marcada (rácio AE/Ao 
= 2,65). Imagem gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário do Porto. 

O VE deve ser avaliado em modo M através do plano paraesternal direito em corte transversal 

ao nível dos músculos papilares (Figura 4). Neste plano, deve medir-se o diâmetro interno do 

ventrículo esquerdo em diástole normalizado para o peso corporal (DIVEDn), cujo valor deve 

ser inferior 1,7 (Cornell et al., 2004). A espessura das paredes do VE pode ser obtida da 

mesma forma (Fuentes, 2015). A fração de encurtamento é um indicador de função sistólica 

com valores normais entre os 25 e os 40% (Fuentes, 2015).  Em cães com DMVM encontra-

se aumentada na presença de RM, devido ao aumento da pré-carga e diminuição da pós-

carga (Abbott, 2016).  

 
Figura 4 – Ecocardiografia em Modo M no plano paraesternal direito em corte transversal obtido ao 
nível dos músculos papilares do VE de um cão com DMVM no estadio C. Pode observar-se a dilatação 
ventricular grave. Imagem gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário do Porto. 

Avaliação com Doppler de cor 

Este tipo de avaliação é uma boa ferramenta para a caracterização do fluxo sanguíneo a nível 

de velocidade, direção e forma do mesmo (Fuentes, 2015), sendo um bom método de 

avaliação da RM (Boon, 2011). A avaliação da RM pode ser feita quer por métodos 
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quantitativos, quer por métodos semi-quantitativos. Os métodos quantitativos são mais difíceis 

de obter-se e, em termos clínicos, não se mostram mais úteis. Uma forma de avaliação semi-

quantitativa é a comparação entre a área do AE e a área do VR (Figura 5), contudo esta 

técnica é facilmente influenciada por fatores fisiológicos e pela técnica do ecografista (Abbott, 

2016). 

Figura 5 – Ecocardiografia no plano paraesternal direito em corte longitudinal de um cão com DMVM 
no estadio C. A. Observa-se o espessamento da valva mitral e a dilatação grave do AE e do VE. B. 
Estudo Doppler de cor ao nível do AE, onde pode observar-se a presença de regurgitação mitral grave. 
Imagem gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário do Porto. 

Avaliação com Doppler espetral 

O modo Doppler espetral permite o cálculo da velocidade do fluxo sanguíneo ao nível de 

determinada região (Fuentes, 2015), sendo assim possível calcular o VR e a fração 

regurgitante. 

O fluxo transmitral obtém-se no plano apical esquerdo de quatro câmaras. O fluxo da valva 

mitral é constituído por duas ondas, E e A (Figura 6). A onda E corresponde à fase de 

enchimento ventricular rápida, resultante da diferença de pressão entre o AE e o VE aquando 

da abertura da válvula mitral. A onda A corresponde ao fluxo ocorrido pela contração do AE. 

Deste modo, em situações fisiológicas, a onda E aparece antes da onda A e apresenta 

velocidades superiores. O estudo do fluxo mitral através da medição das ondas E e A e do 

cálculo do seu rácio permite avaliar a função diastólica e também as pressões de enchimento 

do VE. 
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Figura 6 - Ecocardiografia de um cão em estudo de Doppler espectral ao nível da valva mitral onde 
podem observar-se as ondas E e A (rácio E/A = 1,7). Imagem gentilmente cedida pelo Hospital 
Veterinário do Porto. 

A avaliação da pressão da arterial pulmonar pode ser feita por diferentes métodos. O Doppler 

tecidular em plano apical esquerdo de quatro câmaras é o método mais sensível para o 

diagnóstico de hipertensão pulmonar. Para além desta técnica, pode-se estimar a pressão da 

arterial pulmonar, através do estudo Doppler espetral, quando está presente a regurgitação 

das valvas tricúspide ou pulmonar através da equação modificada de Bernoulli (Serres et al., 

2007). 

1.3.7. Pressão arterial, hemograma e bioquímica sérica 

A medição da pressão arterial pode ser útil, mesmo em animais assintomáticos, para a 

determinação dos valores basais do animal, o que permitirá aferir com maior fiabilidade, a 

presença de hipotensão ou de hipertensão sistémica secundária, que podem surgir com a 

evolução da doença. Em animais com a DMVM em estado avançado, a medição da pressão 

arterial deve ser realizada para monitorizar a doença (Keene et al., 2019). 

A nível hematológico não são expectáveis alterações secundárias à DMVM, podendo alguns 

animais apresentar anemia. Na análise bioquímica pode ser detetada azotemia pré-renal, 

secundária à hipoperfusão renal (Häggström, 2010). A monitorização dos níveis séricos de 

ureia e creatinina, bem como dos eletrólitos, encontra-se aconselhada em animais com 

tratamento diurético instituído (Keene et al., 2019). 

1.4. Tratamento 

A DMVM é uma doença de progressão lenta e a maioria dos animais não chega a desenvolver 

IC durante o seu tempo de vida (Wray, 2019), pelo que a medicação apenas beneficia uma 

pequena parte dos cães afetados. O tratamento da DMVM é uma abordagem paliativa, que 

E 

 
A 
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tem como objetivo atrasar a progressão da doença, proporcionando ao animal um aumento 

da qualidade de vida através do controlo dos sinais de congestão, da redução o VR e da 

modulação da ativação neuro-hormonal (Ware, 2011). Os fármacos utilizados no tratamento 

da DMVM são limitados e pertencem essencialmente a quatro grandes grupos: inotropos 

positivos, inibidor da enzima de conversão da angiotensina I (IECA), diuréticos e antagonistas 

da aldosterona.  

O pimobendan é o inotropo positivo de excelência utilizado no tratamento de animais com 

DMVM, tendo também atividade vasodilatadora ao inibir a fosfodiesterase III (Pouleur et al., 

1988). A sua baixa atividade arritmogénica, bem como as melhorias que são observadas na 

contratilidade do coração, sem que haja aumentos significativos do consumo de oxigénio pelo 

miocárdio, são algumas das características deste fármaco que o tornam preferível, quando 

comparado com outros fármacos inotropos (Atkins e Ames, 2018). Nas primeiras diretrizes da 

ACVIM (2009), o pimobendan apenas se encontrava recomendado para cães em estadio C 

ou D, uma vez que não havia evidências, até à altura, do benefício deste fármaco em animais 

assintomáticos. Contudo a publicação do EPIC Study (Boswood et al., 2016), leva a que mais 

tarde, nas novas diretrizes da ACVIM (Keene et al., 2019), o pimobendan passe a ser 

recomendado para cães com DMVM no estadio B2, sendo este estadio caracterizado pelos 

critérios de inclusão do EPIC Study. Estes critérios de inclusão são a presença de um sopro 

de intensidade igual ou superior a III/VI, de lesões valvulares e RM observadas na 

ecocardiografia, de um rácio AE/Ao ≥ 1,6, de um VHS > 10,5 e de um DIVEDn ≥ 1,7. A 

introdução de pimobendan nestes animais permite adiar em cerca de 15 meses o início da IC 

(Boswood et al., 2016), bem como melhorar a cardiomegalia (Boswood et al., 2018).  

A furosemida é o diurético mais utilizado no tratamento da DMVM. É um diurético da ansa de 

Henle com uma boa capacidade diurética e de rápida ação, com alta relevância no tratamento 

da ICC secundária à DMVM pelo seu efeito na diminuição da pré-carga, diminuindo assim as 

pressões de enchimento dos ventrículos (Abbott, 2016). A sua administração crónica deve ser 

sempre acompanhada da avaliação regular da função renal e doseamento dos eletrólitos 

(Keene et al., 2019). Em animais cujo maneio da ICC aguda foi difícil com a furosemida, ou 

em casos em que ocorre resistência à diurese induzida pela furosemida, recomenda-se, como 

alternativa, o uso da torasemida (Keene et al., 2019). A torasemida apresenta uma maior 

potência, cerca de 10 vezes superior, em comparação com a furosemida, bem como uma 

maior biodisponibilidade, o que possibilita o aumento do intervalo entre administrações (Uechi 

et al., 2003). 

A ativação do SRAA apresenta um papel preponderante no desenvolvimento da DMVM, pelo 

que se torna fundamental o controlo do mesmo. A utilização dos IECAs na DMVM encontra-
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se vastamente estudada e a sua administração está recomendada em animais a partir do 

estadio C (Sisson, 1995). Contudo, a sua utilização em animais no estadio B2 continua 

controversa  (Atkins et al., 2007; Kvart et al., 2002; Pouchelon et al., 2008). Ainda que vasta 

a lista de princípios ativos pertencentes a este grupo, apenas dois se encontram 

recomendados, sendo eles o benazepril e o enalapril (Keene et al., 2019).  

A utilização de outros fármacos pode ser considerada dependendo da situação clínica do 

animal. A digoxina, pelos seus efeitos anti-arritmicos para além de ser inotropo positivo e 

cronotropo negativo, pode ser iniciada no estadio C quando complicado por fibrilhação atrial 

(Keene et al., 2019).  

Os animais hospitalizados requerem uma abordagem diferente da terapia instituída a doentes 

crónicos, nestes casos o uso de IECA ou espironolactona, ainda que benéficos no tratamento 

crónico, não apresentam vantagens na abordagem hospitalar (Wray, 2019). A sedação em 

casos de ansiedade associada a dispneia deve ser considerada, podendo para tal ser utilizado 

o butorfanol. A suplementação com oxigénio deve também ser feita, devendo ser utilizado o 

método que menos stresse o animal (Wray, 2019). Em casos de ascite ou derrame pleural 

onde haja comprometimento da ventilação é aconselhada a drenagem por abdominocentese 

ou toracocentese, respetivamente (Keene et al., 2019). A utilização de dobutamina, em 

infusão contínua, pode ser uma opção em cães com função ventricular reduzida, mesmo após 

tratamento com furosemida e pimobendan (Abbott, 2016).  

A alimentação é uma parte integrante do tratamento da DMVM, uma vez que uma das 

consequências da ICC em cães é a caquexia (Freeman, 2009), havendo por isto o benefício 

na seleção de uma dieta adequada à situação clínica do animal (Freeman et al., 2002). Deve-

se garantir a ingestão adequada de calorias, e dietas com baixos níveis de proteína só devem 

ser utilizadas em situações de insuficiência renal marcada (Freeman, 2009). Recomenda-se 

o controlo do sódio da dieta, promovendo dietas moderadamente restritas em sódio (Rush et 

al., 2000). Outros iões como o magnésio e o potássio devem ser ajustados a cada animal 

consoante os níveis séricos (Keene et al., 2019). A suplementação com ácidos gordos ómega-

3 pode mostrar-se benéfica em alguns casos (Freeman et al., 1998).  

Nas primeiras diretrizes da ACVIM (2009) o tratamento crónico recomendado para cães com 

DMVM no estadio C era o pimobendan, a furosemida e um IECA (Atkins et al., 2009). Este 

tratamento foi aceite, durante anos, como o mais indicado, sendo por isso apelidado de terapia 

tripla clássica.  
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1.4.1. Espironolactona 

A espironolactona foi durante muitos anos descrita apenas como um diurético poupador de 

potássio, com baixa capacidade diurética. Atualmente sabe-se que a sua atividade não se 

limita às suas funções diuréticas, apresentando também um efeito antagonista à aldosterona, 

de grande utilidade em animais com DMVM (Kukanich e Kochevar, 2018).  

O efeito diurético da espironolactona é conseguido pela sua ligação a recetores 

mineralocorticóides que se encontram no citoplasma de células epiteliais do tubo coletor, 

impedindo a ligação da aldosterona a estes mesmos recetores. A aldosterona quando se liga 

a estes recetores forma um complexo que desencadeia a síntese de proteínas induzidas pela 

aldosterona. Estas proteínas, entre outras funções, são responsáveis pela ativação de canais 

e bombas de sódio determinantes na reabsorção de sódio. A espironolactona ao ligar-se aos 

mesmos recetores que a aldosterona, antagoniza os seus efeitos, inibe a reabsorção de sódio 

aumentando a osmolaridade da urina o que se repercute com um efeito diurético (Jackson, 

2005). Também lhe é atribuída alguma capacidade vasodilatadora (Kukanich e Kochevar, 

2018) e antiarrítmica, sendo esta última conseguida pela interação com os canais de potássio 

ao nível do miocárdio (Gómez et al., 2005). Os seus efeitos são proporcionais à concentração 

de aldosterona, e por isso, maiores concentrações de aldosterona conduzem a maiores 

efeitos por parte da espironolactona (Kukanich e Kochevar, 2018).   

Na Medicina Humana os efeitos da espironolactona estão vastamente estudados, 

encontrando-se há muito tempo demonstrada a eficácia da mesma na redução do risco de 

mortalidade em doentes com ICC (Pitt et al., 1999), bem como o seu efeito na melhoria da 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e na redução da fibrose em doentes com IC 

(MacFadyen et al., 1997). 

A administração crónica de um IECA leva a que, a longo prazo, ocorra o escape da 

aldosterona, e consequentemente o aumento dos níveis circulantes da mesma, devido à sua 

produção por vias acessórias (Ames et al., 2017; Haggstrom et al., 1996b). Este fator, aliado 

ao fato da furosemida estimular o SRAA (Hori et al., 2008), faz com que o SRAA não seja 

controlado com a terapia clássica. A administração de espironolactona associada à terapia 

tripla clássica em cães com DMVM no estadio C, encontra-se atualmente recomendada 

(Keene et al., 2019), uma vez que esta associação aumenta o tempo de sobrevida destes 

animais (Bernay et al., 2010). A espironolactona permite também a prevenção do 

desenvolvimento de fibrilação atrial em cães com ICC, bem como a redução da fibrose que 

se verifica nestes casos (Yang et al., 2008). 
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2. Variabilidade da frequência cardíaca

Os batimentos cardíacos não são exatamente regulares, mesmo em animais saudáveis, 

havendo variações nos intervalos R-R decorrentes de vários fatores, nos quais se incluem a 

respiração, a pressão arterial, a termorregulação, o SRAA, o ritmo cardíaco, o exercício, bem 

como o stresse (Stein et al., 1994). Sendo ritmo cardíaco determinado pelo sistema nervoso 

autónomo (SNA), o efeito conjunto do SNS e SNP ao nível do nó sinoatrial afirma-se como o 

principal responsável pelas variações dos intervalos R-R (Akselrod et al., 1981; Pumprla et 

al., 2002).  

A VFC é uma medida eletrocardiográfica que permite a quantificação das variações de ritmo 

entre batimentos sucessivos, e indiretamente do tónus autónomo cardíaco (Stein et al., 1994). 

Existem dois tipos de análise da VFC, a análise no domínio de tempo e a análise no domínio 

de frequência. A análise no domínio de tempo é mais simples do que a análise de domínio de 

frequência, tratando-se de uma quantificação matemática da variabilidade dos intervalos R-

R, ao passo que a análise de domínio de frequência se consegue pela periodicidade de 

variações de intervalos R-R e requer computação mais sofisticada (Pumprla et al., 2002).  

O índex de tónus vaso-vagal (ITVV) é um indicador da VFC no domínio de tempo, que permite 

aferir alterações de alta frequência da frequência cardíaca (Pereira et al., 2008), estando estas 

alterações de alta frequência associadas ao SNP (Pomeranz et al., 1985; Rimoldi et al., 1990). 

O cálculo do ITVV é feito através da medição no ECG do intervalo R-R de 21 complexos 

PQRST consecutivos e normais, sendo o valor do ITVV conseguido através do logaritmo 

natural da variância destes intervalos (Pereira et al., 2008).  

A VFC encontra-se mais estudada em Medicina Humana podendo, entre muitas outras 

aplicações, ser usada como marcador de disfunção subclínica do SNA em doentes diabéticos 

(Turker et al., 2013),  indicador de prognóstico em pessoas com cardiomiopatia hipertrófica 

(Kawasaki et al., 2003; Macatrao-Costa et al., 2013; Morner et al., 2005), bem como 

prognóstico em pessoas com IC (Sandercock e Brodie, 2006)   

Em Medicina Veterinária, a VFC começa cada vez mais a ser utilizada, havendo evidências 

de que pode, dependendo da doença, dar informação sobre o prognóstico de cada animal. A 

VFC encontra-se intimamente relacionada com a progressão da doença em cães com 

cardiomiopatia dilatada, sendo que animais em estadios mais avançados de IC apresentam 

VFC mais reduzidas (Calvert e Wall, 2001; Pereira et al., 2008).  Em cães com DMVM a VFC 

encontra-se igualmente diminuída e relacionada com a gravidade da doença (Haggstrom et 

al., 1996a; Oliveira et al., 2012; Rasmussen et al., 2014).  
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CAPÍTULO II - Objetivos do estudo 

A DMVM é a doença cardíaca adquirida mais frequente no cão, representando cerca de 75% 

de todos os casos de doença cardíaca. Deste modo, a abordagem ao seu tratamento adquiriu 

uma grande importância em Medicina Veterinária, tendo sido alvo de vários estudos. 

Nas novas diretrizes de tratamento da ACVIM (2019), a espironolactona, que até então não 

tinha recomendações claras quanto ao momento da sua inclusão no plano terapêutico, passou 

a fazer parte integral do tratamento crónico de cães no estadio C, aliada à terapia tripla 

clássica com furosemida, IECA e pimobendan.  

O presente estudo pretende avaliar, à luz daquilo que já é conhecido em Medicina Humana 

(MacFadyen et al., 1997), a influência da espironolactona no sistema nervoso parassimpático 

(SNP) de cães com DMVM em estadio C associada à terapia tripla clássica, através da 

medição da variabilidade do ritmo cardíaco com recurso ao índice de tónus vasovagal (ITVV). 

Os objetivos específicos deste estudo incluem: 

• Avaliar cada caso clínico, tendo em conta os dados obtidos na história clínica, no

exame físico e nos exames complementares realizados;

• Interpretar os eletrocardiogramas de cada animal;

• Calcular o ITVV de cada animal;

• Comparar o ITVV antes do início do tratamento com a espironolactona e oito semanas

após o início da sua administração.
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CAPÍTULO III – Parte prática 

1. Animais admitidos no estudo

Os casos clínicos incluídos neste trabalho foram observados no Hospital Veterinário do Porto, 

entre setembro de 2018 a fevereiro de 2019.  

1.1. Critérios de inclusão e exclusão 

Neste trabalho foram incluídos os cães com DMVM no estadio C, segundo as diretrizes de 

diagnóstico da ACVIM (2019), em tratamento com a terapia tripla clássica, ou seja, com 

furosemida, pimobendan e benazepril há mais de 15 dias. Todos os animais foram submetidos 

a uma avaliação clínica completa que incluiu a realização de uma história clínica, exame físico 

(auscultação cardíaca), ecocardiografia, eletrocardiograma e radiografia torácica.  

Foram excluídos do trabalho os animais que se encontravam sob o efeito de fármacos com 

potencial para alterar o sistema cardiovascular, para além dos acima mencionados, com 

doenças cardíacas congénitas, neoplasias cardíacas e ainda os animais com alterações da 

eletrocondutividade cardíaca com necessidade de terapia específica. 

A participação dos animais e a utilização dos seus dados para a realização deste trabalho foi 

feita com consentimento informado dos respetivos detentores, tendo-lhes sido apresentado 

um formulário com informação relativa ao estudo (Anexo 3), e um outro formulário onde os 

mesmos atestam o seu consentimento (Anexo 4). 

Assim, durante a realização deste trabalho, foram excluídos dois animais cujos detentores 

não autorizaram a participação dos mesmos no estudo e um animal por apresentar alterações 

na condução elétrica cardíaca.  

2. Desenho do estudo

Aos cães incluídos no trabalho, ou seja, com DMVM no estadio C que já realizavam a terapia 

tripla (furosemida, pimobendan e benazepril) há mais de 15 dias, foi-lhes adicionada à terapia 

espironolactona, na dose de 2 mg/kg, por via oral, numa toma única diária. Foi realizado um 

ECG no dia do início do tratamento com a espironolactona e um segundo ECG oito semanas 

após o início da sua administração (Figura 7).  
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Figura 7 – Protocolo do estudo. 

 

3. Auscultação cardíaca 

A auscultação foi feita em todos os animais, em estação, pelo mesmo operador. O sopro foi 

classificado segundo a sua intensidade (Tabela 2). 

Tabela 2 - Classificação do sopro cardíaco segundo a intensidade (adaptado de Gompf, 2015). 

Grau do sopro Descrição 

I 
Apenas identificável após auscultação prolongada, sopro fraco que 

parece um prolongamento de S1. 

II Sopro ligeiro e intermitente. 

III Sopro ligeiro a moderado. 

IV Sopro com som alto, mas sem frémito palpável.  

V Sopro muito alto com frémito palpável.   

VI Sopro audível sem o auxílio de um estetoscópio. 

 

4. Radiografia Torácica 

Em todos os cães foi realizada uma radiografia torácica em projeção lateral direita para a 

avaliação do tamanho cardíaco, tendo sido para isso calculado o VHS. Foi considerado que 

havia cardiomegalia quando os valores de VHS foram superiores a 10,5 (Keene et al., 2019). 

Cães com Doença Mixomatosa da Valva mitral 

Estadio C (ACVIM) 

Após período superior ou igual a 15 dias com 

furosemida, pimobendan e benazepril 

Início da espironolactona na dose de 2mg/kg/dia e 
realização de um electrocardiograma  

Após 8 semanas do início da terapia com 

espironolactona em combinação com a terapia 

tripla   

Excluir animais com 

defeitos na condução 

cardíaca   

Realização do segundo eletrocardiograma  
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Este mesmo estudo imagiológico permitiu a deteção de sinais ICC através da identificação de 

congestão e/ou edema pulmonar 

5. Ecocardiografia

Todos os animais foram submetidos a uma avaliação ecocardiográfica para o diagnóstico e 

estadiamento da DMVM. As ecocardiografias foram todas realizadas pelo mesmo operador 

experiente com recurso a um Esaot MyLab Seven® com o transdutor SP2442, tendo sido feitas 

avaliações em modo bidimensional, modo M e Doppler.  

Considerou-se dilatação atrial esquerda para valores de rácio AE/Ao ≥ 1,6 (Hansson et al., 

2002) e dilatação ventricular esquerda para valores de DIVEDn ≥ 1,7 (Cornell et al., 2004). A 

RM foi classificada de forma semi-quantitativa através do estudo doppler de cor, tendo sido 

considerada RM ligeira para rácios AE/VR inferiores a 30%, valores entre os 30 e 70% foram 

considerados como regurgitação moderada, e valores superiores a 70% como regurgitação 

grave (Gouni et al., 2007; Muzzi et al., 2003).  

6. Eletrocardiograma

O estudo da eletrocondutividade cardíaca foi feito com o eletrocardiógrafo Cardiette AR 600 

e com o software de análise Cube. Os registos do ECG realizaram-se com o animal em 

decúbito lateral direito, com os membros perpendiculares ao corpo e paralelos entre si, numa 

sala em que se procurou minimizar os fatores de stresse associados. Foram utilizadas pinças 

tipo crocodilo, colocadas conforme exposto na Figura 8, com aplicação de álcool para 

melhorar a condutividade entre a pele e os elétrodos. 

Todos os registos foram feitos a 50mm/s e com a sensibilidade de 10mm/mV, tendo sido 

aplicados os filtros muscular e da interferência elétrica. 

Figura 8 – Cão em decúbito lateral direito com os membros paralelos entre si e perpendiculares à 
coluna vertebral para registo do ECG. Os elétrodos foram colocados segundo a imagem: vermelho no 
membro anterior direito, amarelo no membro anterior esquerdo, preto no membro posterior direito e o 
verde no membro posterior esquerdo. Imagem gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário do Porto.  
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6.1. Avaliação do eletrocardiograma 

Os eletrocardiogramas foram todos avaliados pelo mesmo utilizador, com medições da 

duração e amplitude da onda P, duração do intervalo PR e QT, amplitude do complexo QRS 

na derivação I, II e III, amplitude das ondas Q e T, e ainda a determinação do eixo elétrico 

médio (EEM) de cada traçado. 

6.2. Variabilidade da frequência cardíaca 

A variabilidade da frequência cardíaca foi avaliada através da medição do ITVV, tendo para 

isso sido selecionados 21 batimentos cardíacos consecutivos e medida a distância entre as 

ondas RR; o ITVV foi posteriormente obtido através da aplicação do logaritmo natural da 

variância dos intervalos (Pereira et al., 2008). 

. 
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CAPÍTULO IV – Resultados 

1. Caraterização dos animais

Neste estudo foram incluídos quatro animais com idades compreendidas entre os 10 e os 16 

anos, sendo maioritariamente do género feminino (3:1) e com pesos compreendidos entre os 

5 e os 30,5 kg. Todos os animais eram sem raça definida (SRD), à exceção de um deles que 

era de raça Beagle. Dois dos animais apresentavam, no início do estudo, condições corporais 

ideais, estando os restantes um acima e outro abaixo dos seus respetivos pesos ideais 

(Tabela 3).  

Tabela 3 - Caracterização dos animais. 

Animal Idade Género Peso Raça Condição corporal 

1 10 anos Masculino 12,2 Kg SRD 3/9 

2 16 anos Feminino 5 kg SRD 5/9 

3 10 anos Feminino 30,5 kg Beagle 9/9 

4 16 anos Feminino 8,8 kg SRD 5/9 

2. Dados da história clínica e do exame físico

Todos os animais foram levados à consulta por apresentarem tosse. O animal 1 e 4, ao 

contrário do 2 e 3, não tinham ainda o diagnóstico de DMVM aquando do aparecimento dos 

primeiros sinais clínicos de ICC. O animal 2 tinha sido diagnosticado com DMVM no estadio 

B2 sete meses antes do agravamento da doença para o estadio C; no animal 3 o diagnóstico 

de DMVM foi feito dois meses antes do agravamento da doença com o início de ICC, sendo 

que na altura do diagnóstico o animal encontrava-se no estadio B2. À auscultação todos os 

animais apresentavam um sopro sistólico apical esquerdo, de intensidade variável (entre IV e 

V), encontrando-se na tabela 3 discriminado o grau de sopro de cada animal.   

Tabela 4 - Grau de intensidade do sopro aquando do diagnóstico de DMVM no estadio C. 

Animal Grau do sopro 

1 V/VI 

2 IV/VI 

3 V/VI 

4 IV/VI 

3. Dados das radiografias torácicas

Nas radiografias torácicas realizadas em todos os animais, aquando do diagnóstico da DMVM 

no estadio C, a cardiomegalia (Figura 9), era transversal a todas elas, tendo sido a mesma 
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aferida através do VHS (Tabela 5). A presença de edema pulmonar (Figura 9), secundário à 

DMVM, foi também observada em todos os animais, o que permitiu diagnosticar a ICC. Na 

Tabela 5 apresentam-se as alterações observadas no estudo radiográfico feito para cada 

animal.   

Figura 9 - Radiografia torácica de cada animal aquando do diagnóstico da DMVM no estadio 
C. 

 

Tabela 5 - Dados radiográficos dos animais. 

Animal VHS Descrição 

1 15 Cardiomegalia marcada e edema pulmonar. 

2 12 Cardiomegalia, edema pulmonar e padrão bronco alveolar. 

3 13 Cardiomegalia e edema pulmonar. 

4 13 Cardiomegalia evidente com elevação da traqueia e edema pulmonar. 

VHS – vertebral heart score. 

 

4. Dados ecocardiográficos 

Todos os animais realizaram uma ecocardiografia para o diagnóstico e o estadiamento da 

doença. Os resultados da ecocardiografia encontram-se resumidos na Tabela 6. 

1 2 

3 4 
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Tabela 6 - Dados ecocardiográficos dos animais para o estadiamento da DMVM no estadio C. 

Animal 

Parâmetros 
1 2 3 4 

M
o

d
o

 M
 

AE (mm) 43,1 26,7 54,6 36,4 

Ao (mm) 16,4 13,4 18,3 16,1 

AE/Ao 2,63 1,99 1,98 2,26 

Fração de ejeção (%) 78,66 90,40 72,39 84,70 

Fração de encurtamento (%) - 60,84 41,90 53,44 

DIVED (mm) 52,2 38,3 53,7 42,1 

DIVEDn 2,50 2,39 2,10 2,33 

D
o

p
p

le
r 

Velocidade de fluxo aórtico (m/s) 0,96 1,01 - 1,09 

Gradiente de pressão aórtico (mmHg) 3,7 4,1 - 4,8 

Velocidade da onda E (m/s) 1,81 1,95 0,99 1,33 

Velocidade da onda A (m/s) 0,79 1,60 0,57 1,03 

Racio E/A 2,29 1,22 1,74 1,29 

Velocidade de fluxo pulmonar (m/s) 0,60 0,88 - 0,83 

Gradiente de pressão pulmonar (mmHg) 1,4 3,1 - 2,8 

Velocidade da regurgitação tricúspide (m/s) 3,80 3,95 3,77 3,23 

Gradiente de pressão da regurgitação tricúspide 

(mmHg) 

57,8 62,4 56,9 41,7 

Pressão do ventrículo direito (mmHg) 67,8 72,4 66,9 51,7 

AE – átrio esquerdo; Ao – aorta; DIVED – diâmetro interno do ventrículo esquerdo em diástole;  

DIVEDn – diâmetro interno do ventrículo esquerdo em diástole normalizado para o peso corporal. 

O animal 1 apresentava dilatação do AE grave (AE/Ao = 2,63) e dilatação do VE (DIVEDn = 

2,50). A regurgitação era grave com espessamento da valva mitral. Apresentava ainda uma 

insuficiência da valva tricúspide com gradiente de pressão compatível com hipertensão 

pulmonar.  

O animal 2 apresentava dilatação do AE (AE/Ao = 1,99) e do VE (DIVEDn = 2,39), 

espessamento das valvas mitral e tricúspide com regurgitação moderada associada, em 

ambas e a cinética cardíaca era normal. Foram ainda identificados sinais de hipertensão 

pulmonar moderada. 

O animal 3 apresentava dilatação do AE (AE/Ao = 1,98) e do VE (DIVEDn = 2,10). Foram 

detetados sinais de espessamento mitral e tricúspide, sendo que o gradiente de pressão de 

insuficiência tricúspide era compatível com hipertensão pulmonar moderada. 
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O animal 4 apresentava dilatação do AE grave (AE/Ao = 2,26), bem como dilatação do VE 

(DIVEDn = 2,33). O espessamento mitral marcado provoca regurgitação moderada e o 

espessamento e prolapso tricúspide com gradiente de insuficiência nesta valva, é compatível 

com hipertensão pulmonar ligeira. 

5. Dados eletrocardiográficos

Após a avaliação ecocardiográfica os quatro animais iniciaram o tratamento com pimobendan, 

benazepril e furosemida. Após 15 dias do início desta terapia foi iniciada a espironolactona, 

na dose de 2mg/Kg/dia, e realizou-se um ECG (T0). Passadas 8 semanas após o início do 

tratamento com a espironolactona realizou-se um segundo ECG (T8). Na Tabela 7 encontram-

se resumidas as medições obtidas após a análise dos eletrocardiogramas (T0 e T8).  

Tabela 7 - Comparação das variáveis eletrocardiográficas analisadas em cada um dos 
animais.  

Parâmetros 
Animal 1 Animal 2 Animal 3 Animal 4 

T0 T8 T0 T8 T0 T8 T0 T8 

FC (bpm) 150 160 200 200 160 160 120 120 

P (mV) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 

P (s) 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 

PR (s) 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,09 0,1 0,1 

QRS II (s) 0,09 0,1s 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 

QRS II (mV) 1,7 2,3 2,5 1,9 2,1 2,3 1,5 1,7 

QRS I (mV) 0,2 1,1 0,8 0,6 0,8 0,4 0,5 0,3 

QRS III (mV) 1,2 1,1 2,0 1,7 1,5 2,0 1,2 1,5 

Q (mV) 0,25 -0,3 -0,7 -0,5 -0,3 -0,4 -0,2 -0,3

QT (s) 0,21 0,22 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24 

T (mV) -0,5 -0,6 -0,5 -0,5 -0,3 -0,7 0,15 0,15 

EEM +82º +60º +74º +75º +70ª +81º +73º +81º

T0: dados do ECG realizado no início do estudo, antes da introdução da espironolactona associada à 
terapia tripla; T8: dados do ECG realizado oito semanas após o início da sua administração. 
Bpm – batimentos por minuto; EEM – eixo elétrico médio FC – frequência cardíaca. 

Nos mesmos traçados obteve-se o valor do ITTV para cada um deles. A Tabela 8 mostra os 

diferentes valores obtidos para cada animal, antes de iniciarem o tratamento com a 

espironolactona e 8 semanas após o início da sua administração. 

Em todos os animais houve uma melhoria do ITVV com a adição da espironolactona, à 

exceção do animal 1 em que houve um agravamento da mesma. 
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Tabela 8 - Comparação dos ITVV obtidos do ECG de controlo do estudo T0 e de reavaliação 
T8. 

Parâmetro 

Animal 1 Animal 2 Animal 3 Animal 4 

T0 T8 T0 T8 T0 T8 T0 T8 

ITVV 9,66 9,49 9,17 9,37 9,46 9,59 9,86 10,11 

T0: dados do ECG realizado no início do estudo, antes da introdução da espironolactona associada à 
terapia tripla; T8: dados do ECG realizado oito semanas após o início da sua administração. 
ITVV – índice do tónus vaso-vagal. 

6. Avaliação da função renal

A função renal foi avaliada através da determinação da concentração sérica de BUN, 

creatinina e dos eletrólitos (sódio, potássio e cloro), aquando do segundo ECG. 

Tabela 9 - Avaliação do perfil renal de cada animal após 8 semanas do início da terapia com 
espironolactona. 

Parâmetros Animal 1 Animal 2 Animal 3 Animal 4 

BUN (mg/dL) 
9,2 – 29,2 

35,1 90,5 25,6 28,3 

Creatinina (mg/dL) 
0,4 - 1,4 

0,6 2,99 1,0 0,8 

Sódio (mEq/L) 
141 - 152  

147 148 151 149 

Potássio (mEq/L) 
3,8 - 5 

3,8 4,7 4,1 3,6 

Cloro (mEq/L) 
102 - 117 

104 105 103 107 

BUN – blood urea nitrogen 

O animal 1 e 2 apresentam azotemia com valores de BUN superiores a 29,2mg/dl. Contudo 

apenas o animal 2 apresenta uma concentração de creatinina muito superior aos valores de 

referência. No sentido de resolver esta azotemia, de forma a melhorar o funcionamento renal, 

foi aconselhado aos detentores fazerem diariamente soro subcutâneo e a dose de furosemida 

foi diminuída para a dose mínima eficaz.  
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CAPÍTULO V – Discussão 

Os estudos epidemiológicos referem que a DMVM é mais frequente em cães de raça pequena 

com peso inferior a 20kg (Thrusfield et al., 1985). Neste trabalho, verificou-se que a maioria 

dos animais não tinha raça definida e tinha um peso inferior a 20kg. O único animal em que o 

peso é superior a 20 kg, é o animal 3, um cão de raça Beagle, obeso, com uma condição 

corporal de 9/9.  

A proporção de machos e fêmeas não é concordante com o que se encontra descrito na 

bibliografia. Thrusfield et al. (1985) referem que a percentagem de machos afetados pela 

DMVM é superior à de fêmeas. Neste trabalho verificou-se o oposto, com um maior número 

de fêmeas afetadas, o que pode ser explicado pelo reduzido número de animais incluídos 

neste trabalho. 

Os animais apresentavam todos idades iguais ou superiores a 10 anos o que está de acordo 

com o que se encontra descrito na bibliografia, que refere um aumento da prevalência da 

doença em animais com idade avançada, bem como a associação da gravidade da doença e 

a idade (Borgarelli e Buchanan, 2012). 

No presente estudo a tosse foi o principal motivo da consulta, indo ao encontro do que se 

encontra descrito na bibliografia como sendo este o primeiro sinal clínico identificado pelos 

detentores (Abbott, 2016; Keene et al., 2019). A tosse em todos os animais era causada pelo 

edema pulmonar, e no animal 2 a mesma era agravada pela presença de bronquite crónica. 

Esta comorbilidade é frequente em animais com DMVM (Abbott, 2016). Durante alguns anos 

a tosse foi associada à compressão das vias aéreas secundária à dilatação atrial, contudo 

hoje sabe-se que a tosse ou é decorrente do edema pulmonar ou de doença respiratória 

concomitante (Ferasin et al., 2013; Singh et al., 2012). 

 À auscultação, foi identificado, em todos os animais, um sopro sistólico apical esquerdo que 

corresponde à localização da valva mitral (Abbott, 2016). O grau do sopro de cada caso variou 

entre IV/VI e V/VI. Atendendo a que todos os animais se encontram em estadio C da DMVM 

já seria expectável que a intensidade do sopro fosse superior a III/VI (Haggstrom et al., 1995; 

Keene et al., 2019). 

Em todos os animais o VHS foi superior a 12, havendo um animal onde este valor é de 15. 

Estes valores já eram expectáveis uma vez que todos os animais se encontravam no estadio 

C, logo a dilatação da câmaras cardíacas, nomeadamente do AE e VE, é inerente à 

progressão da doença (Hezzell, 2018). Ainda que o VHS seja influenciado pela fase da 

respiração e da cinética cardíaca em que a radiografia foi realizada (Olive et al., 2015), este 

https://docs.google.com/document/d/1b77stMr_ADjP1KkdsUfCsA-eFDGipv33bcUaihe5LbQ/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1b77stMr_ADjP1KkdsUfCsA-eFDGipv33bcUaihe5LbQ/edit#heading=h.30j0zll
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indicador é bastante útil na prática clínica para aferir a presença de cardiomegalia em cães 

(Buchanan e Bucheler, 1995). Contudo, a avaliação do VHS deve ser feito em conjunto com 

outros fatores, nomeadamente a raça do cão (Jepsen-Grant et al., 2013).  

A radiografia torácica permitiu detetar a cardiomegalia através do VHS e a presença de edema 

pulmonar em todos os animais. Estas alterações já eram expectáveis, uma vez que este 

exame foi realizado a animais com sinais clínicos de ICC secundária à DMVM. No animal 2 

identificou-se neste mesmo exame a presença de sinais compatíveis com bronquite crónica, 

que como já foi referido anteriormente, é uma comorbilidade bastante frequente em cães com 

DMVM (Abbott, 2016). 

A RM foi classificada como moderada em todos os animais à exceção do animal 1 em que foi 

considerada grave.  A avaliação da RM pode ser feita com recurso a diferentes métodos, 

tendo cada um deles as suas limitações. Neste estudo, utilizou-se a percentagem de área do 

AE ocupada pelo fluxo regurgitante (Gouni et al., 2007; Muzzi et al., 2003). Este método 

permite de uma forma rápida e simples avaliar a RM (Zoghbi et al., 2003).  

Todos os animais apresentavam dilatação do AE grave com rácios AE/Ao superiores ou iguais 

a 1,98. A dilatação atrial é decorrente da sobrecarga de volume que ocorre na sequência da 

RM (Chetboul e Tissier, 2012). A nível ecocardiográfico foi ainda possível identificar-se a 

dilatação do VE, com valores de DIVEDn ≥ 2,10. A remodelação do VE em cães com DMVM 

acompanha o agravamento da RM a fim de manter o VS (Hezzell, 2018). A avaliação do 

tamanho das câmaras cardíacas é fundamental para a caracterização da remodelação 

cardíaca e a melhor forma de o fazer é com recurso à ecocardiografia (Chetboul e Tissier, 

2012; Keene et al., 2019). Existem evidências de que o ritmo da remodelação cardíaca 

aumenta no último ano antes do aparecimento dos sinais clínicos de ICC (Lord et al., 2010). 

Deste modo, a realização periódica de ecocardiografias em animais com DMVM, ainda que 

assintomáticos, pode ser bastante benéfica no maneio da doença.  

A hipertensão pulmonar presente em todos os animais, em graus variáveis, é uma 

complicação frequente em cães com DMVM (Abbott, 2016). A gravidade da hipertensão 

pulmonar encontra-se relacionada com o estadio da DMVM, podendo ser utilizado como 

indicador de prognóstico (Serres et al., 2006).  

O ECG é um exame complementar muito útil na DMVM, porque para além de barato, 

possibilita  a identificação de arritmias secundárias à doença ou concomitantes, podendo 

também dar informações sobre o estado da remodelação cardíaca (Tilley e Smith, 2015). A 

onda P deve apresentar, em situações normais, uma amplitude máxima de 0,4mV e uma 

duração não superior a 0,04s, podendo em raças gigantes chegar aos 0,05s. A primeira 
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metade da onda P é principalmente produzida pela despolarização do átrio direito e a segunda 

metade desta onda pela despolarização do AE (Martin, 2007). Alguns autores sugerem a 

associação de ondas P com amplitude aumentadas à dilatação atrial direita e ondas P com 

duração prolongada à dilatação do AE (Martin, 2007; Ware, 2007). No entanto, Detweiler 

(2010) refere que esta associação é pouco fiável. Segundo o mesmo, uma onda P com 

duração ou amplitude aumentadas apenas indica que um dos átrios se encontra dilatado 

(Detweiler, 2010). Todos os animais apresentaram em ambos os ECG ondas P com duração 

aumentada, em termos de amplitude apenas o animal 2 apresentou valores superiores ao 

normal nos dois eletrocardiogramas. Estes valores são compatíveis com a dilatação atrial 

esquerda e foram confirmados pela avaliação ecocardiográfica.   

O EEM caracteriza-se pela média da direção e magnitude da onda de despolarização ao longo 

dos ventrículos (Martin, 2007). Alterações ao nível deste parâmetro podem ser sugestivos de 

dilatação/hipertrofia ou ainda de defeitos na condução a nível ventricular (Ware, 2007). Nos 

cães são considerados normais valores de EEM compreendidos entre +40º e +100º. Nos 

animais deste trabalho nenhum apresentou valores de EEM alterados. Em cães com DMVM 

o EEM tanto pode permanecer dentro dos valores normais (Ljungvall e Häggström, 2017),

como se verificou neste trabalho, como pode apresentar desvio à esquerda devido à dilatação 

ventricular esquerda (Martin, 2007).  

A DMVM é caracterizada por alterações estruturais que desencadeiam a ativação de 

diferentes mecanismos para compensar todas as alterações hemodinâmicas decorrentes da 

mesma. As alterações neuro-hormonais que se desenvolvem com o instalar da ICC são de 

extrema importância e devem ser tratados farmacologicamente. A ativação do SRAA ocorre 

consequentemente à ativação do SNS e ao baixo débito cardíaco (Scollan e Sisson, 2017). A 

administração de furosemida fundamental no tratamento de ICC decorrente da DMVM (Keene 

et al., 2019) e está associada ao aumento dos níveis plasmáticos de aldosterona (Hori et al., 

2008). A administração de IECA é incapaz, isoladamente, de inibir a ativação do SRAA devido 

ao escape da aldosterona que possibilita a formação da mesma por vias acessórias (Ames et 

al., 2017; Lantis et al., 2015). A aldosterona é responsável pela diminuição do reflexo 

barorrecetor na frequência cardíaca, aumento da atividade do SNS, inibição do SNP (Scollan 

e Sisson, 2017; Wang, 1994), e retenção de sódio, aumento da excreção de potássio e 

magnésio (Tan et al., 2004), bem como pela fibrose da vasculatura e do miocárdio (Brilla et 

al., 1993; Brilla e Weber, 1992). Torna-se assim imperativo no maneio da ICC o uso de 

bloqueadores dos recetores da aldosterona, de que é exemplo a espironolactona.  

Em Medicina Humana o uso da espironolactona associado à terapia convencional em doentes 

com IC reduz o risco de mortalidade e morbilidade (Pitt et al., 1999). Foi também demonstrado 
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o efeito da espironolactona na melhoria da VFC em pessoas com IC (MacFadyen et al., 1997). 

Em cães com DMVM a espironolactona encontra-se recomendada a partir do estadio C 

(Keene et al., 2019) uma vez que, associada à terapia tripla, reduz a mortalidade (Bernay et 

al., 2010). 

No presente estudo todos os animais, à exceção do animal 1, apresentaram um aumento do 

ITVV após a introdução da espironolactona à terapia tripla clássica (furosemida, pimobendan 

e benazepril). Estes resultados suportam a teoria de que a espironolactona, quando associada 

à terapia tripla em cães com DMVM no estadio C, melhora a VFC (MacFadyen et al., 1997). 

O animal 1 apresentou um rápido agravamento da doença passando do estadio C para o 

estadio D oito meses após o diagnóstico da DMVM. Esta rápida progressão da doença 

associada aos fatores de mau prognóstico que este animal apresenta, tais como um elevado 

VHS, dilatação atrial e ventricular graves (AE/Ao = 2,63 e DIVEDn =2,50), e diagnóstico tardio 

da DMVM, podem explicar o facto de este ter sido o único animal que não teve uma melhoria 

na VFC. Fica a faltar um estudo em larga escala para se aferir de forma científica, se 

efetivamente existem melhorias na VFC em cães com DMVM no estadio C tratados com 

espironolactona.  

O ITVV é um indicador da VFC no domínio do tempo que fornece informações sobre as 

alterações de alta frequência que são produto maioritariamente de influência vagal (Pomeranz 

et al., 1985). Os cães com DMVM no estadio C apresentam ITVV mais baixos do que os 

estadios antecedentes (Brüler et al., 2017), o que sugere a revogação do SNP devido à ICC 

(Eckberg et al., 1971). Estudos sugerem uma associação entre o tónus simpático e uma maior 

predisposição para arritmias bem como maiores taxas de mortalidade, enquanto o tónus 

parassimpático parece ter um efeito protetor reduzindo a incidência de arritmias (Pieper e 

Hammill, 1995; Stein et al., 1994). A melhoria da VFC nos animais após a introdução da 

terapia com espironolactona sugere assim um efeito parassimpaticomimético que pode ser 

bastante benéfico em animais com DMVM no estadio C, ao contribuir para a diminuição do 

número de casos com arritmias secundárias à doença.  

A azotemia em animais com DMVM é bastante frequente e nestes casos pode ser difícil fazer 

a distinção entre azotemia renal ou pré-renal, uma vez que os mesmos se encontram em 

terapia contínua com diuréticos, inviabilizando o recurso à densidade urinária na diferenciação 

do tipo de azotemia  (Boswood, 2010). Neste estudo dois animais apresentaram azotemia 

com valores de BUN superiores a 29,2 mg/dL, sendo que destes apenas um deles apresentou 

valores de creatinina sérica superior aos valores de referência (2,99 mg/dL). Níveis elevados 

de BUN e creatinina são frequentemente observados em animais com DMVM no estadio C 

(Boswood e Murphy, 2006). Estas alterações podem ser decorrentes da hipoperfusão renal 
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secundária à DMVM ou consequência da terapia diurética. No caso do aumento dos valores 

de creatinina ocorrer após o inicio da terapia diurética, é sugestivo de doença renal intrínseca 

pré-existente (Boswood, 2010). Esta alteração foi observada no animal 2, em que houve um 

aumento significativo dos valores de creatinina após o início da terapia diurética.  

Os níveis séricos de sódio e cloro dos animais estudados estavam dentro dos valores de 

referência. O mesmo se passou com os valores de potássio, à exceção do animal 4 que 

apresentava uma hipocalemia.  Segundo Boswood e Murphy (2006), normalmente não se 

observam variações nos níveis de potássio entre estadios da doença, devendo-se as 

alterações dos níveis de potássio exclusivamente ao efeito dos diuréticos da ansa de Henle 

na excreção deste ião. O mesmo estudo afirma ainda que há melhorias nos valores de 

potássio em animais  tratados conjuntamente com diuréticos da ansa de Henle e diuréticos 

poupadores de potássio (Boswood e Murphy, 2006).   

O presente estudo apresenta várias limitações. O reduzido número de animais é uma 

limitação de elevada relevância, uma vez que um maior número de animais possibilitaria a 

realização de análise estatística, o que seria de grande valor nas conclusões deste trabalho. 

Também a análise eletrocardiográfica foi feita através de traçados registados num curto 

período, o que acomete algumas limitações, nomeadamente a impossibilidade de deteção de 

determinadas alterações na condutividade elétrica dos animais estudados. A colaboração por 

parte dos detentores foi também uma grande limitação, uma vez que não há forma de aferir 

se todos os animais cumpriram com o tratamento prescrito durante o tempo de estudo.  
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CAPÍTULO VI – Conclusão 

Neste estudo a maioria dos cães era de porte pequeno com idades compreendidas 

entre os 10 e os 16 anos.  

Todos os animais apresentavam hipertensão pulmonar, uma complicação frequente 

da DMVM. 

A avaliação do ITVV sugere a possibilidade de, à semelhança do que acontece na 

Medicina Humana, a espironolactona melhorar a VFC de cães com DMVM no estadio 

C, quando associada à terapia com furosemida, pimobendan e IECA.
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Anexo 1 
Tabela 10 - Recomendações de diagnóstico da DDVM nos diferentes estadios (adaptado de adaptado 
de Knee et al., 2019). 

Estadio Descrição 

A 

Cães de raças pequenas e com predisposição conhecida para o 

desenvolvimento de DMVM recomenda-se a avaliação regular com auscultação 

anual. 

B 

• Auscultação

• Radiografia torácica

• Pressões arteriais

• Ecocardiografia

B1 

A avaliação imagiológica pode encontrar-se dentro dos padrões da normalidade 

ou então encontrar-se dilatação atrial ou ventricular ligeiras. À auscultação é 

identificável um sopro de grau variável. 

A reavaliação com realização de ecocardiografia a cada 6 a 12 meses é 

aconselhada nestes animais. 

B2 

Para além de um sopro com ≥ III/VI, evidências de dilatação atrial e ventricular 

esquerda com as seguintes referências: 

Ecocardiografia 

• Rácio AE:Ao ≥ 1,6 no plano transversal direito no início da sístole

• DIVEDn ≥ 1,7

Radiografia 

• VHS ajustado à raça superior a 10,5

• VLAS > 3

C 

Radiografia torácica para aferir a presença de congestão e/ou edema pulmonar, 

bem como descartar outras possíveis causas de tosse. 

Análise hematológica e bioquímica para identificação dos valores de creatinina, 

ureia, eletrólitos e proteínas totais, bem como densidade urinária. 

A ecocardiografia com estudo Doppler para avaliar quantitativamente a 

dilatação das câmaras cardíacas bem como da função cardíaca. Esta serve 

também para identificar comorbilidades como MR, hipertensão pulmonar, 

tumores cardíacos, defeitos do septo atrial e efusão pericárdica.  

A medição da pressão arterial, avaliação do perfil bioquímico, hemograma e 

urianálise é também recomendada. 

D 
As recomendações de diagnóstico para o estadio D são as mesmas que as do 

estadio C e a falta de resposta ao tratamento para esse mesmo estadio.  
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Anexo 2 
Tabela 61 - Recomendações de tratamento da DDVM nos diferentes estadios (adaptado de adaptado 

de Knee et al., 2019). 

Estadio Tratamento 

A 

Não se recomenda nenhuma terapia.  

Os cães aos quais se identificam alterações decorrentes da DMVM em idades 

inferiores a 6 anos não devem ser utilizados para reprodução 

B1 Não se recomenda qualquer tratamento 

B2 

Pimobendan (0,25 a 0,3mg/kg, PO, BID). 

IECA em casos de dilatação atrial progressiva em exames ecocardiográficos 

sucessivos. 

C 

H
o

s
p

it
a
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a
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Furosemida (2mg/kg, IV/IM) a cada hora até os sinais respiratórios 

desaparecerem ou até se atingir a dose de 8mg/kg em 4 horas. A furosemida 

pode também ser administrada como infusão contínua na dose de 0,66mg/kg/h 

após o bolus inicial, em animais com edema pulmonar agudo. 

Pimobendan (0,25 – 0,3mg/kg, PO, BID), podendo ser feita uma toma inicial IV 

de 0,15mg/kg. 

A sedação pode ser benéfica em cães dispneicos e ansiosos com a 

administração de butorfanol (0,2 – 0,25mg/kg, IM/IV) ou Buprenorfina (0,0075 

– 0,01mg/kg) com acepromazina (0,01mg/kg IV/IM/SC). 

Suplementação com oxigénio, se necessária, deve ser providenciada pela via 

que é mais bem tolerada pelo cão. 

Tratamentos mecânicos como abdominocentese e toracocentese devem ser 

realizados na presença de derrames com comprometimento da ventilação. 

O uso de dobutamina em infusão contínua (2,5 - 10µg/kg/min) pode ser uma 

opção para melhorar a função ventricular de animais que não responderam às 

terapias acima mencionadas. 

Infusões contínuas de nitroprussiato sódico (1 a 15µg/kg/min até 48h) podem 

ser benéficas em edemas pulmonares não responsivos.  
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Manter administração de furosemida (2mg/kg, PO, BID). Alguns especialistas 

recomendam a utilização de torasemida (0,1 a 0,3mg/kg SID) em animais cuja 

resposta ao tratamento hospitalar de ICC com furosemida foi fraco.  

Continuar ou iniciar o tratamento com um IECA (enalapril ou benazepril) 

(0,5mg/kg PO, BID). 

Espironolactona (2mg/kg PO BID/SID). 

Continuar com pimobendan (0,25-0,3mg/kg PO, BID). 

Na presença de fibrilação atrial deve-se iniciar digoxina (0,0025-0,005 mg/kg 

PO, BID) com a possibilidade de se associar diltiazem.  

Em animais que já faziam bloqueadores-β antes de se encontrarem neste 

estadio, devem ser mantidos. 

D 

H
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Doses adicionais de furosemida (se creatinina < 3mg/dL) podem ser 

administradas para diminuir o stress respiratório. 

Quando não há resposta à furosemida, a torasemida (0,1-0,2mg/kg PO, 

BID/SID) é uma boa alternativa, porque tem maior potência diurética com 

menor estimulação do SRAA. 

Toracocentese e abdominocentese se necessário.  

A ventilação mecânica pode ser necessária para deixar o animal confortável 

até que a medicação faça efeito. 

A utilização mais vigorosa de vasodilatadores pode ser ponderada em animais 

que o toleram, sempre com uma boa monitorização das pressões arteriais e 

ECG.  

É aconselhada a monitorização contínua das pressões arteriais e controlo da 

concentração sérica da creatinina, 24 a 72 horas após o início da medicação. 

E
m

 c
a
s
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Torasemida (0,1-0,2mg/kg PO, SID). 

Pimobendan (0,3mg/kg PO, SID). 

Espironolactona (2mg/kg PO, BID/SID) 

Digoxina caso haja fibrilação atrial. 

Sildenafil (1-2 mg/kg PO, TID) em casos de hipertensão pulmonar severa. 

Bloqueadores-β não devem ser iniciados neste estadio. A sua utilização deve-

se resumir aos casos em que este fármaco já tinha sido adicionado ao 

tratamento.  

Pode ainda ser ponderada a adição de anti-tussicos ou broncodilatadores em 

casos em que a tosse não se consegue controlar.   
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Anexo 3 
CONFIDENCIAL 

FORMULÁRIO 2: INFORMAÇÕES PARA OS DETENTORES 

O seu cão é elegível para participar num estudo clínico. O objetivo deste estudo é 

avaliar a eficácia da espironolactona na variabilidade da frequência cardíaca, e 

consequentemente, o seu efeito no sistema nervoso parassimpático em cães com 

doença mixomatosa da valva mitral no estadio C (ACVIM), quando associada à terapia 

tripla (furosemida, inibidor da enzima de conversão da angiotensina e pimobendan). 

Depois do veterinário ter estabelecido que o seu cão cumpre todos os requisitos para 

a participação, será informado sobre a inclusão do seu cão no estudo. 

Na última revisão internacional de tratamento de cães com esta doença, em estadio 

C, foi recomendada a prescrição da espironolactona associada à terapia tripla 

clássica. 

A sua participação contribuirá para uma melhor compreensão dos efeitos da adição 

da epironolactona à terapia tripla em cães com doença mixomatosa da valva mitral no 

estadio C (ACVIM), com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos mesmos. 

Abaixo estão descritos os principais pontos que deverá conhecer sobre a participação 

no estudo.  

Tratamentos: será adicionada a espironolactona (2mg/kg) numa toma diária, à atual 

terapia com pimobendan, furosemida e inibidor da enzima de conversão da 

angiotensina. 

Duração do estudo: se o seu cão participar no estudo, a sua participação demorará, 

no máximo, 8 semanas após o início do tratamento com espironolactona.  

Número de consultas: terá de trazer o seu cão ao hospital 8 semanas após o início do 

tratamento, sendo muito importante que seja respeitado o intervalo entre consultas.  
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Anexo 4 

FORMULÁRIO 1: CONSENTIMENTO DO DETENTOR 

Este formulário de consentimento deve ser assinado pelo dono/detentor, deste modo 

autorizando a participação do seu animal no estudo, antes de ser realizado qualquer 

procedimento. 

Identificação do animal: Nome do animal: 

Chip: 

Nome do detentor: 

Endereço postal: 

Cidade: Código Postal: 

Telemóvel: 

1. Certifico que sou o detentor (ou representante devidamente autorizado) do animal

de estimação acima mencionado e que tenho, pelo menos, 18 anos de idade.

2. Declaro ter lido e compreendido perfeitamente a folha de informações para os

detentores. O investigador explicou todos os elementos e riscos associados ao

estudo. O investigador ou o veterinário respondeu, de forma adequada, a todas

as minhas questões.

3. Permito voluntariamente que o meu animal de estimação participe no presente

estudo. Declaro ter compreendido que poderei retirar o meu animal de estimação

do estudo, a qualquer momento. Avisarei prontamente o investigador se decidir

retirar o meu animal de estimação do estudo.

4. Avisarei o investigador ou o veterinário do estudo sobre toda a medicação que o

meu animal de estimação tenha tomado antes do estudo e que seja do meu

conhecimento.

5. Durante o estudo, vou apenas tratar o meu animal de estimação com

medicamentos que tenham sido prescritos ou aprovados pelo investigador.

6. Durante o estudo, avisarei prontamente o investigador ou o veterinário do estudo

sobre quaisquer ocorrências invulgares ou imprevistas, quer considere quer não

considere que a evolução das mesmas esteja relacionada com o estudo

7. Levarei o meu animal de estimação, às consultas clínicas agendadas. Avisarei o

hospital o mais cedo possível se não tiver disponibilidade para levar o meu animal

de estimação a alguma das consultas clínicas agendadas.

8. Declaro que fui devidamente informado, e, que por isso, compreendo os riscos do

tratamento e compreendo que o mesmo se encontra aprovado e recomendado

para cães com doença mixomatosa da valva mitral no estadio c, o mesmo em que

o meu animal se encontra. Contudo, como qualquer outro medicamento, existem

riscos associados à sua toma.

9. Comprometo-me em não responsabilizar o hospital o investigador e/ou o

veterinário do estudo, caso o meu animal de estimação tenha uma reação adversa

durante este estudo.

10. Declaro ter compreendido e concordo que as minhas informações pessoais e as

do meu animal de estimação sejam processadas e usadas para efeitos de estudos
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importantes (incluindo, sem restrição, a transferência de informações pessoais a 

outros investigadores).  

11. Não divulgarei os pormenores do estudo, reações adversas ou o nome dos

envolvidos no estudo, incluindo sem restrição, através de quaisquer redes sociais

ou blogues.

Assinatura do Dono: Data: 
(ou representante devidamente autorizado) (DD/MM/AA) 

Assinatura do Veterinário: Data: 
(somente se o investigador não estiver presente) (DD/MM/AA)

Assinatura do Investigador: Data: 
(deverá ser assinado como “revisado por” no caso do veterinário ter assinado) (DD/MM/AA)


