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RESUMO 

A doença degenerativa crônica da válvula mitral é a doença cardíaca com maior 

frequência e uma das causas da insuficiência cardíaca em cães. O objetivo do estudo foi 

descrever e comparar nos rins, velocidade de pico sistólico, velocidade diastólica final, 

índice de resistividade e índice de pulsatilidade das artérias renais e interlobares; e no 

fígado as dimensões, áreas e relações da artéria aorta, veia cava caudal  e veia porta; 

volume de fluxo da veia porta e índice de congestão portal; e índice de resistividade da 

artéria hepática em 19 cães com doença degenerativa crônica da válvula mitral 

classificados em três grupos (B2, C e D) de acordo com American College of Veterinary 

Internal Medicine (ACVIM). Os resultados mostraram que o índice de resistividade e o 

índice de pulsatilidade renais aumentaram com a progressão da doença. Com relação aos 

dados do fígado, o índice de congestão portal aumentou com a evolução da doença e o 

volume de fluxo portal apresentou o mesmo perfil observado em outras hepatopatias, 

como cirrose. Os resultados do presente trabalho são complementares na avaliação de 

cães com doença degenerativa crônica da válvula mitral, auxiliando no diagnóstico e no 

tratamento desses animais. 
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ABSTRACT 

Chronic degenerative mitral valve disease is heart disease more often and one of the 

causes of heart failure in dogs. The aim of the study was to describe and compare the 

kidneys, peak systolic velocity, end diastolic velocity, resistive index and pulsatility index 

of renal and interlobar arteries; and liver dimensions, areas and relationships of the aorta, 

caudal vena cava and portal vein; volume flow of the portal vein and portal vein 

congestion index; and resistivity index of the hepatic artery in 19 dogs with chronic 

degenerative mitral valve disease classified into three groups (B2, C, D) according to the 

American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM). The results showed that 

the resistivity index and renal pulsatility index increased with disease progression. With 

regard to liver data, the congestion index increased with the progression of the disease 

and the volume of portal blood flow showed the same profile observed in other liver 

diseases such as cirrhosis. The results of this work are complementary in the evaluation 

of dogs with chronic mitral valve degenerative disease, aiding in the diagnosis and 

treatment of these animals. 

 

 

 

Key words: Doppler, kidney, liver, dog, mitral. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a utilização de equipamentos ultrassonográficos de tecnologia mais avançada, 

o recurso Doppler foi introduzido na rotina do diagnóstico por imagem no exame 

abdominal de pequenos animais (CARVALHO, 2009).  

O estudo do comportamento do fluxo sanguíneo nos vasos hepáticos e renais, por 

meio da ultrassonografia Doppler, tem demonstrado ser um método não invasivo, viável 

e de grande auxílio na avaliação da hemodinâmica portal e renal, verificando a presença, 

direção e tipo de fluxo sanguíneo, mensurando velocidades e volume de fluxo, além de 

possibilitar a obtenção de índices que refletem a complacência do parênquima hepático e 

renal através da impedância vascular (NOVELLAS et al., 2008; SARTOR e MAMPRIM, 

2009), indicando assim, a presença ou não de afecções nesses órgãos (SARTOR e 

MAMPRIM, 2009). 

A doença degenerativa crônica da válvula mitral (DDCVM) é a doença cardíaca 

adquirida mais comum em cães de pequeno porte e é caracterizada pela degeneração 

valvular, resultando em regurgitação sistólica da válvula mitral, sendo a gravidade dessa 

regurgitação, o maior determinante da progressão natural da doença (CHETBOUL e 

TISSIER, 2012). A grande importância clínica desta alteração é o fato de ser uma das 

causas mais comuns de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) em cães, tornando-se 

necessário o diagnóstico e a quantificação adequada da regurgitação valvar (MUZZI et 

al., 2004). 

A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica sistêmica caracterizada pelo 

envolvimento de múltiplos órgãos, como rins, pulmões e fígado (POELZL et al., 2012). 

A síndrome cardiorrenal é o termo utilizado na medicina, para descrever a relação 

patofisiológica entre rim e coração, quando ocorre a disfunção em um órgão podendo 

induzir a alteração no outro (GOH e RONCO, 2010; POUCHELON et al., 2015). A 

disfunção renal representa um dos fatores de risco mais importantes pela elevada 

mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca (BOCK e GOTTLIEB, 2010). 

Dentre as alterações da vascularização hepática, a congestão passiva do fígado é a 

mais comum, sendo secundária à insuficiência congestiva cardíaca direita, que se 

desenvolve em consequência das afecções como a doença degenerativa crônica das 

válvulas mitral e tricúspide, efusão pericárdica com tamponamento e pericardite 

constritiva (MATTOON e NYLAND, 2015). Estas alterações cardíacas desencadeiam 
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distúrbios morfológicos e funcionais no fígado, resultando em uma complexa desordem 

na perfusão hepática (GONCALVESOVA et al., 2010).  

Dados hemodinâmicos dos rins (ENNEZAT et al., 2011; DOI et al., 2012; 

CICCONE et al., 2014; IACOVIELLO et al., 2015) e fígado (HOSOKI et al., 1990; 

CATALANO et al., 1998; GÖRG et al. 2002; SHIH et al., 2006; GONCALVESOVA et 

al., 2010) na insuficiência cardíaca humana são descritos na literatura. Contudo, na 

medicina veterinária estudos sobre a hemodinâmica hepática e renal em cães com 

DDCVM ainda são escassos (CHETBOUL et al., 2012). 

A hipótese do estudo é, que com a progressão da DDCVM em cães, alterações 

hemodinâmicas hepáticas e renais ocorram, prejudicando as funções desses órgãos. 

Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar parâmetros hemodinâmicos hepáticos e 

renais em cães com a doença degenerativa crônica da válvula mitral, classificados de 

acordo com “American College of Veterinary Internal Medicine” (ACVIM) (ATKINS et 

al., 2009). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Doença degenerativa crônica da válvula mitral 

A válvula mitral do cão, responsável pelo fechamento do óstio atrioventricular 

esquerdo (KITTLESON e KIENLE, 1998) é constituída pelas cúspides septal e parietal 

(KITTLESON e KIENLE, 1998; DYCE et al., 2010; EVANS e DE LAHUNTA, 2010), 

porém não há uma separação distinta entre ambas (EVANS e DE LAHUNTA, 2010). O 

anel fibroso circunda o óstio e, em conjunto, com as cordas tendíneas fixam as cúspides 

(EVANS e DE LAHUNTA, 2010). Os músculos papilares, que são projeções cônicas do 

músculo cardíaco voltadas para o interior do ventrículo (SCHALLER, 1999), conectam-

se com as cordas tendíneas (KITTLESON e KIENLE, 1998). 

A doença degenerativa crônica da válvula mitral (DDCVM) é a doença cardíaca 

adquirida mais comum em cães (SISSON et al., 1999; BORGARELLI et al., 2008; 

CASTRO et al., 2009; BORGARELLI e BUCHANAN, 2012) e em humanos 

(MICHELENA et al., 2011). A DDCVM foi reconhecida em cães há mais de um século, 

mas as pesquisas patológicas e clínicas não revelaram a sua causa ou o porquê da 

frequência ser 10 vezes maior em cães do que no homem (BORGARELLI e 

BUCHANAN, 2012). 

Em um estudo com 300 cães com doenças cardíacas, observou-se que 40,0% dos 

animais apresentavam doença crônica valvular (SISSON et al., 1999). A doença valvular 

degenerativa envolvendo a válvula tricúspide é menos frequente que na válvula mitral e, 

geralmente, ocorre em concomitância com doença valvular do lado esquerdo (BOON, 

2011). O comprometimento da válvula mitral é mais frequente com 62,0% de ocorrência, 

seguido do comprometimento de ambas as válvulas atrioventriculares com 32,5% e 

apenas 1,3% de alteração na válvula tricúspide (BUCHANAN et al., 1977). 

Diversos termos são usados na literatura Médica Veterinária para denominar as 

valvulopatias adquiridas como endocardiose, doença valvular crônica degenerativa, 

doença valvular crônica, fibrose crônica valvular e insuficiência ou regurgitação 

adquirida da mitral ou tricúspide (KITTLESON e KIENLE, 1998). 

A DDVCM é observada clinicamente em cães de pequeno porte e idosos 

(KITTLESON e KIENLE, 1998). Apresenta prevalência em machos (GUGLIELMINI, 

2003; MUZZI et al., 2004), principalmente em raças condrodistróficas, como Cocker 

Spaniels e Dachshunds, demonstrando a característica genética da doença (HAMLIN, 

2005). 
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A doença degenerativa crônica valvular tem etiologia incerta (SISSON et al., 1999) 

com escasso conhecimento sobre a causa e a patogênese progressiva do espessamento e 

degeneração dos folhetos (HÄGGSTRÖM et al., 2004). Os estudos sobre a patogênese 

da DDCVM normalmente envolvem três linhas de pesquisa, dentre as quais podemos 

citar: fatores genéticos, mecânicos e sistêmicos da válvula mitral (BURCHELL e 

SCHOEMAN, 2014). Assim, por ser um tecido muito requisitado do corpo ao longo da 

vida do animal, o comprometimento é em consequência da idade, estresse, efeitos 

funcionais e o desenvolvimento de complicações, sendo esta a história natural do 

desenvolvimento da DDCVM (BORGARELLI e BUCHANAN, 2012). 

A regurgitação da válvula mitral é um fluxo sistólico retrógrado do ventrículo 

esquerdo para o átrio esquerdo (KITTLESON e KIENLE, 1998; MICHELENA et al., 

2011). Para ocorrer a regurgitação, ocorrem degenerações mixomatosas nos folhetos da 

válvula mitral, resultando em prolapso, podendo ou não apresentar ruptura das cordas 

tendíneas (MICHELENA et al., 2011), dilatação do anel atrioventricular e contração 

inapropriada dos músculos papilares (OLSEN et al., 2010). A prevalência da regurgitação 

da válvula mitral aumenta linearmente com os anos, iniciando-se por volta dos cinco a 

seis anos de idade, estando presente em 10,0% dos cães com seis anos e chegando a 60,0% 

dos cães com 12 anos de idade (HAMLIN, 2005). Com relação ao tamanho dos animais, 

a prevalência em raças de pequeno e médio porte pode alcançar índices de 95,5%, 

contrapondo apenas 4,5% para raças grandes e gigantes (CASTRO et al., 2009). 

Um baixo grau de regurgitação da válvula mitral não leva a uma aparente mudança 

em qualquer câmara cardíaca, tamanho da parede ou função da bomba, visto que o volume 

sistólico progressivo é mantido e o pequeno volume regurgitante é facilmente aceito pelo 

átrio esquerdo (HÄGGSTRÖM et al., 2004). A regurgitação da válvula mitral gera um 

volume de carga tanto no ventrículo quanto no átrio esquerdo, devido à alta pressão e ao 

aumento do volume diastólico final, resultando em dilatação ventricular e hipertrofia 

excêntrica (ABBOTT, 2008). 

De acordo com Hall (2016), devido ao acúmulo de sangue no átrio esquerdo há um 

aumento progressivo da pressão atrial esquerda, podendo desenvolver o edema pulmonar. 

O volume sanguíneo aumenta nas valvulopatias mitrais, principalmente por diminuição 

do fluxo sanguíneo renal, aumentando o retorno venoso para o coração, como forma de 

superar o efeito da debilidade cardíaca. Consequentemente, há uma redução mínima do 

débito cardíaco, mesmo nas etapas mais avançadas da doença. Quando ocorre o aumento 

das pressões atrial esquerda e pulmonar, há um acúmulo de sangue na artéria pulmonar e 
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o edema pulmonar incipiente causa intensa constrição da artéria pulmonar, aumentando 

a pressão sistólica da artéria pulmonar, ocasionando hipertrofia do coração direito, que 

compensa o aumento de carga de trabalho.  

A DDCVM é caracterizada por uma progressão lenta que pode durar anos e nunca 

progredir para revelar os sinais de insuficiência cardíaca antes da morte (BORGARELLI 

et al., 2008). Os sinais clínicos estão associados com a presença ou grau de um ou mais 

dos seguintes eventos fisiopatológicos descritos na ordem de sua importância: elevação 

da pressão atrial esquerda e venosa pulmonar, as quais resultam em distrição respiratória 

e tosse causada por edema pulmonar e compressão do brônquio principal; redução do 

fluxo ventricular esquerdo ou direito, resultando em fraqueza e redução do vigor; efusão 

pleural e ascite devido a insuficiência cardíaca direita; descompensação aguda com 

edema pulmonar fulminante ou fibrilação ventricular causando morte súbita (OLSEN et 

al., 2010). 

Existem sistemas de classificação da insuficiência cardíaca na medicina veterinária. 

Dentre essas, as mais familiares são: sistema de classificação modificada de “New York 

Heart Association” (NYHA) (ETTINGER e SUTER, 1970) e “International Small 

Animal Cardiac Health Council” (ISACHC, 1999) (KEENE, 2010). Ambos são sistemas 

de classificação semiquantitativos para avaliar a gravidade dos sinais clínicos do paciente 

com insuficiência cardíaca, auxiliando nos protocolos de tratamento (KEENE, 2010).  

Mais recentemente foi desenvolvido pelo “American College of Veterinary Internal 

Medicine” (ACVIM) (ATKINS et al., 2009) um sistema de classificação, com mais 

objetividade, que categoriza pacientes no curso da evolução da doença cardíaca. O 

objetivo dessa última classificação foi relacionar a gravidade dos sinais clínicos aos 

tratamentos adequados em cada fase da doença (KEENE, 2010). A classificação é feita 

em quatro estágios, denominados de A, B, subdividido em B1 e B2, C e D. Na Tabela 1 

encontra-se a descrição de cada estágio.  
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QUADRO 1. Sistema de classificação da doença cardíaca e insuficiência cardíaca de 

acordo com “American College of Veterinary Internal Medicine” (ACVIM) (ATKINS et 

al., 2009). 

Estágio Descrição 

A Pacientes como elevado risco para desenvolvimento de doença cardíaca, 
porém ainda não apresentam desordem estrutural no coração.  

B 

B1 Pacientes com doença 
cardíaca estrutural, mas 
que nunca 
desenvolveram sinais 
clínicos causados pela 
insuficiência cardíaca   

Pacientes assintomáticos que não apresentam 
evidência radiográfica ou ecocardiográfica 
de remodelamento cardíaco em resposta a 
doença cardíaca valvular crônica. 

B2 

Pacientes assintomáticos com regurgitação 
valvular hemodinamicamente significante, 
evidenciada pelos achados de aumento do 
lado esquerdo do coração. 

C Pacientes com sinais clínicos prévios ou atuais de insuficiência cardíaca 
associados a doenças cardíaca estrutural. 

D 
Pacientes no estágio final da doença com sinais clínicos de insuficiência 
cardíaca pela doença cardíaca valvular crônica e refrativos a terapia 
padrão. 

 

O conhecimento da prevalência das afecções cardíacas em cães é de fundamental 

importância para o clínico de pequenos animais, auxiliando na formulação de 

diagnósticos diferenciais e no estabelecimento de um plano terapêutico adequado 

(CASTRO et al., 2009). 

 

2.2 A hemodinâmica renal 

O débito cardíaco destina mais de 20% do suprimento sanguíneo para os rins 

(KÖNIG et al., 2011). A irrigação dos rins é feita pela artéria renal, ramo da artéria aorta 

abdominal, que se divide em várias artérias interlobares no hilo renal, seguindo as 

divisões entre os diferentes lobos renais até a junção corticomedular, onde se ramificam 

em artérias arqueadas (DYCE et al., 2010; KÖNIG et al., 2011). 

A artéria e a veia renal podem ser visibilizadas do hilo renal até a sua origem na 

aorta e veia cava caudal, respectivamente (CARVALHO et al., 2008). As veias renais 

cursam paralelas às artérias e, geralmente, são mais largas do que as artérias adjacentes 

(SZATMÁRI et al., 2001). Os ramos interlobares estão ao redor do complexo ecogênico 

central, irradiando-se da pelve em direção à junção corticomedular (SZATMÁRI et al., 

2001). As artérias arqueadas apresentam paredes em pares e com linhas hiperecogênicas 

na junção corticomedular renal (LANG, 2006; D’ANJOU e PENNINCK, 2015), podem, 

às vezes, gerar sombra acústica, precisando diferenciar de mineralização e são avaliadas 
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com Doppler colorido ou de amplitude (D’ANJOU e PENNINCK, 2015). Por fim, as 

artérias interlobulares, originadas das artérias arqueadas, são visíveis no córtex renal com 

o auxílio do Doppler colorido (SZATMÁRI et al., 2001).  

A ausência de especificidade do exame ultrassonográfico em modo-B, na avaliação 

intrínseca da doença renal foi limitada, durante décadas, para nefrologistas e radiologistas 

(TUBLIN et al., 2003). Apesar do tamanho renal, espessura do córtex e a ecogenicidade 

serem úteis na avaliação da cronicidade da doença renal, estes achados não adicionam um 

diagnóstico diferencial ou mudança de conduta terapêutica em paciente com doença renal 

(TUBLIN et al., 2003). 

A modalidade Doppler é uma técnica confiável para avaliar a hemodinâmica renal, 

fornecendo tanto detalhes anatômicos em tempo real quanto informações dinâmicas do 

fluxo sanguíneo (NOVELLAS et al., 2008) e fisiológicas que refletem a condição da 

resistência vascular (PLATT, 1992).  

As artérias renais têm velocidade de fluxo parabólico, com sinal de baixa 

resistência, sendo as importantes características desse sinal a origem sistólica rápida e a 

alta velocidade contínua durante a diástole (SZATMÁRI et al., 2001; ZUBAREV, 2001). 

Uma particularidade das artérias renais é um pequeno pico, denominado de pico da 

velocidade sistólica prévio, que ocorre no final do pico sistólico, aumentando um pouco 

a velocidade, que em seguida decresce gradualmente, durante a diástole (SZATMÁRI et 

al., 2001; ZUBAREV, 2001).  

De acordo com ZUBAREV (2001), em humanos a velocidade de pico sistólico 

(VPS) apresenta valores entre 60 a 100 cm/s e como há ramificação das artérias para o 

interior renal, a velocidade de fluxo diminui lentamente, com valores de velocidade 

diastólica final (VDF) um pouco menos do que a metade da velocidade sistólica. Essa 

diminuição na velocidade foi observada em um estudo realizado em humanos, que 

verificou a diminuição tanto da VPS quanto da VDF conforme a ramificação da 

vascularização renal (KNAPP et al., 1995). 

Os valores normais da VPS e VDF na literatura Médica Veterinária são escassos. 

A Tabela 1 demonstra os valores de VPS e a Tabela 2 da VDF das artérias renal (AR), 

interlobar (ITL) e arqueada (ARQ) descritas em cães saudáveis (KOMA et al., 2006; 

MELO et al., 2006; ASSIS et al. 2012).  
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TABELA 1. Valores de velocidade de pico sistólico (VPS) para as artérias renal (AR), 

interlobar (ITL) e arqueada (ARQ) em cães saudáveis descritos na literatura Médica 

Veterinária. 

  AR (cm/s) ITL (cm/s) ARQ (cm/s) 

ASSIS 

(2012) 

Até 18 meses 71,70±20,50 37,50±8,30 36,40±4,60 

19 meses a 10 

anos 
45,70±8,20 37,60±11,30 32,3±8,80 

> 10 anos 51,20±16,10 39,00±12,70 30,80±14,40 

MELO et 

al. (2006)* 

Esquerda 79,96±8,82 - - 

Direita 80,22±6,99  - - 

KOMA et al. (2006) 75,20±22,00 - - 
*Cães avaliados sedados. 

 

TABELA 2. Valores de velocidade diastólica final (VDF) para as artérias renal (AR), 

interlobar (ITL) e arqueada (ARQ) em cães saudáveis descritos na literatura Médica 

Veterinária. 

  AR (cm/s) ITL (cm/s) ARQ (cm/s) 

ASSIS 

(2012) 

Até 18 meses 19,50±5,10 12,60±3,60 11,90±3,40 

19 meses a 10 

anos 
16,50±4,60 14,10±4,90 11,30±4,60 

> 10 anos 15,60±2,60 11,70±2,50 9,80±3,10 

MELO et 

al. (2006)* 

Esquerda 29,62±4,14 - - 

Direita 28,86±5,11 - - 

KOMA et al. (2006) 25,70±8.20 - - 
*Cães avaliados sedados. 

 

Para aquisição dos espectros de onda dos vasos renais, é necessário a optimização 

do equipamento ultrassonográfico com o ajuste correto, para obter no mínimo de três a 

cinco espectros de ondas sequentes de cada vaso renal (TUBLIN et al., 2003). Com os 

espectros selecionados, mensura-se a VPS e a VDF obtendo-se, em seguida, as médias 

desses valores (PETERSEN et al., 1997). 

Com a mensuração da velocidade de pico sistólico (VPS), velocidade diastólica 

final (VDF), velocidade média (vméd) é possível calcular os índices de resistência ou 
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pulsatilidade, que permitem analisar tanto a resistência periférica quanto a estimativa do 

volume de fluxo (CERRI et al. 1998). 

A partir da análise da velocidade de onda do fluxo sanguíneo nos vasos, o índice de 

pulsatilidade (IP) e índice de resistência (IR) são calculados (PETERSEN et al., 1997; 

NOVELLAS et al., 2008) pelas fórmulas a seguir: 

 

𝐼𝑅 =  
(𝑉𝑃𝑆 − 𝑉𝐷𝐹)

𝑉𝑃𝑆
                            𝐼𝑃 =  

(𝑉𝑃𝑆 − 𝑉𝐷𝐹)

𝑣𝑚é𝑑
 

  

De acordo com Cerri et al. (1998), a fórmula do IR foi descrita por Pourcelot (1974) 

e o IP por Gosling e King (1975), que são calculados pelo software dos equipamentos 

ultrassonográficos (TUBLIN et al., 2003; LE DORZE, 2012).  

Com relação ao IR em humanos, o valor até 0,70 é considerado normal 

(ZUBAREV, 2001). Em crianças com até 12 meses, o IR pode ser superior a 0,70, mas 

como crescimento esse valor diminui, a razão para isso é justificada pelo 

desenvolvimento fisiológico renal (MURAT et al., 2005). 

Em cães, Assis (2012) também observou diminuição desses valores com a idade. 

Os valores de referência do IR e IP para AR, ITL e ARQ encontrados na literatura para 

cães saudáveis estão descritos abaixo (Tabela 3 e 4). 
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TABELA 3. Valores de índice de resistividade (IR) para as artérias renal (AR), interlobar 

(ITL) e arqueada (ARQ) em cães saudáveis descritos na literatura Médica Veterinária. 

  AR ITL ARQ 

ASSIS 

(2012) 

Até 18 meses 0,69±0,08 0,66±0,05 0,66±0,05 

19 meses - 10 

anos 
0,67±0,03 0,62±0,06 0,62±0,06 

> 10 anos 0,69±0,04 0,69±0,04 0,68±0,06 

MELO et 

al. (2006)* 

Esquerda 0,631±0,028 - - 

Direita 0,641±0,04 - - 

KOMA et al. (2006) 0,66±0,07 0,64±0,09 - 

NOVELLAS 

et al. (2007) 

Não sedado - 0,63±0,03 

Sedado - 0,73±0,03 

MORROW et al. (1996) - 0,61±0,06 

NYLAND et 

al. (1993) 

Esquerda 0,63±0,05 - - 

Direita 0,62±0,06 - - 
*Cães avaliados sedados. 

 

TABELA 4. Valores de índice de pulsatilidade (IP) para as artérias renal (AR), interlobar 

(ITL) e arqueada (ARQ) em cães saudáveis descritos na literatura Médica Veterinária. 

  AR  ITL ARQ 

KOMA et al. (2006) 1,34±0,32 1,20±0,25 - 

NOVELLAS 

et al. (2007) 

Não sedado - 1,14±0,13 

Sedado - 1,56±0,22 

 

Em humanos, o uso dos índices para avaliação da hemodinâmica dos vasos dos rins 

é bem descrito na literatura para pacientes com diferentes afecções que comprometam a 

hemodinâmica renal, como pós-cirurgia cardíaca (BOSSARD et al., 2011), transplantes 

renais (GRANATA et al., 2015), estenose vascular (KRUMME e HOLLENBECK, 

2007), insuficiência cardíaca (IACOVIELLO et al., 2015), hipertensão sistêmica 

(GALESIĆ et al., 1998) e diabetes (HAMANO et al., 2008), porém fatores como a relação 

dos parâmetros hemodinâmicos e exames laboratoriais precisam ser elucidados 

(CICOIRA et al., 2013). 

Na Medicina Veterinária, os dados relacionados com a dopplerfluxometria renal 

canina são limitados a obstrução do sistema urinário (NYLAND et al., 1993), disfunção 
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renal em cães com hepatopatias (NOVELLAS et al., 2008), comparação do IR em 

diferentes doenças renais (MORROW et al., 1996), cadelas com piometra (SANTOS et 

al., 2013) e em cães com DDCVM classificados de acordo com International Small 

Animal Cardiac Health Council (ISACHC, 1999) (CHETBOUL et al., 2012). 

Diversos fatores podem influenciar o padrão da onda do fluxo sanguíneo, como a 

complacência vascular renal, a hemodinâmica central (especialmente rigidez arterial, 

pressão de pulso e frequência cardíaca), a pressão intersticial, a pressão intra-abdominal, 

a idade e a presença de doença renal subjacente (LE DORZE, 2012). 

A complexa interação entre os rins e o sistema cardiovascular ocorre tanto em 

animais saudáveis quanto na presença da doença (GOH e RONCO, 2010). O termo 

síndrome cardiorrenal, utilizado na medicina, foi recentemente adaptado por um consenso 

para cães e gatos como “desordens cardiovascular-renal” (POUCHELON et al., 2015). 

Essas desordens são definidas como doença, toxina ou indução por drogas com dano 

estrutural e/ou funcional do rim ou sistema cardiovascular, levando a disrupção das 

interações normais entres os sistemas, cursando com detrimento de uma ou ambas 

(POUCHELON et al., 2015). 

Uma vez que os fatores da interação cardiorrenal estejam melhor compreendidos e 

considerados, a ultrassonografia Doppler, corretamente interpretada, pode ser empregada 

para a avaliação clínica de disfunção renal (TUBLIN et al., 2003). 

 

2.3 A hemodinâmica hepática 

O fígado é um órgão recebe duplo suprimento sanguíneo por meio da veia porta e 

da artéria hepática, que é um ramo da artéria celíaca (DYCE et al., 2010). A veia porta é 

responsável por aproximadamente dois terços da vascularização hepática, e o terço 

restante é proveniente da artéria hepática (CARVALHO, 2009).  

O sangue venoso portal é rico em nutrientes básicos, como glicose, aminoácidos e 

triglicérides, porém ausente de oxigênio, diferente do sangue circulante na artéria 

hepática que transporta mais de 50% do seu oxigênio para o fígado (GIALLOURAKIS 

et al., 2002). 

A artéria celíaca, que se origina da artéria aorta, pode ser bi ou trifurcada (NIZA et 

al., 2003), sendo a artéria hepática o primeiro ramo, seguido da artéria gástrica esquerda 

e lienal (EVANS e DE LAHUNTA, 2010).  A artéria hepática se localiza dorsalmente ao 

piloro, entre a pequena curvatura do estômago e do fígado, e próxima ao hilo hepático, 

faz uma inflexão à direita, de onde parte diversos ramos hepáticos (NIZA et al., 2003). 
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Variações anatômicas surgem na sua origem e ao longo do seu percurso. Entretanto, por 

meio dos seus ramos, a artéria hepática, é a grande responsável pelo suprimento sanguíneo 

arterial ao fígado (NIZA et al., 2003). Seguidamente, origina a artéria gástrica direita e a 

artéria gastroduodenal (NIZA et al., 2003; EVANS e DE LAHUNTA, 2010). A artéria 

cística deixa o último ramo hepático e irriga a vesícula biliar (NIZA et al., 2003; EVANS 

e DE LAHUNTA, 2010). 

Por sua vez a veia porta é formada pela união das tributárias, sendo a veia 

gastroduodenal, a veia lienal e as veias mesentéricas cranial e caudal, responsáveis pela 

drenagem do aparelho digestório (EVANS e DE LAHUNTA, 2010; DYCE et al., 2010), 

com exceção do segmento caudal do reto e canal anal (SCHALLER, 1999). À medida 

que a veia porta estende-se no fígado, na região do ligamento hepatoduodenal, ela se 

divide em um ramo curto direito, que supre o lobo lateral direito e o processo caudado do 

lobo caudado; e outro ramo longo esquerdo, supre os demais lobos (EVANS e DE 

LAHUNTA, 2010). 

De acordo com Eipel et al. (2010), o fluxo sanguíneo hepático é controlado por 

mecanismos que são independentes da inervação extrínseca ou agentes vasoativos que 

regulam o afluxo arterial hepático, afluxo venosos portal e a inter-relação entre o afluxo 

da artéria hepática e da veia porta. Os mesmos autores descrevem que a relação entre a 

pressão arterial e o fluxo sanguíneo da artéria hepática vem sendo analisado em várias 

espécies, porém não se tem um consenso comum se a artéria hepática expõe 

autorregulação do fluxo sanguíneo.  Por outro lado, o mecanismo de regulação 

denominado de mecanismo tampão arterial hepático (em inglês, “hepatic arterial buffer 

response”), em que a habilidade da artéria hepática em produzir mudanças de fluxo 

compensatório em resposta as alterações no fluxo portal (EIPEL et al., 2010), isto é, o 

fluxo sanguíneo portal leva a uma mudança inversa do fluxo arterial hepático e vice-versa 

(GIALLOURAKIs et al., 2002). 

A anatomia da vascularização hepática pode ser definida com a ultrassonografia 

convencional, porém a direção e a velocidade do fluxo sanguíneo nos vasos só podem ser 

determinadas com o uso do Doppler colorido e espectral, respectivamente (CARVALHO, 

2009). A avaliação da vascularização hepática permite mensurar alterações de diâmetro 

dos vasos, avaliar a linearidade e espessura da parede do vaso, identificar estruturas 

intraluminais ou perivasculares anormais, como trombo ou tumor (SZATMÁRI et al., 

2001). As ramificações da artéria hepática são mal visibilizadas no interior do fígado 

(MATTOON e NYLAND, 2015). Contudo, a localização pode ser realizada em pacientes 
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cooperativos e relaxados, com um equipamento de Doppler de boa resolução e nenhum 

gás perceptível do aparelho digestório no plano de imagem (SPAULDING, 1997). 

As veias hepáticas são identificadas como estruturas anecogênicas lineares e 

dispersas por todo o fígado (KEALY et al., 2011), com paredes, geralmente não 

visibilizadas, a menos que o feixe sonoro seja diretamente direcionado perpendicular a 

elas mesmas (SCHOLZ e LÜERSSEN, 2001). Isto se deve ao fato de que as paredes das 

veias hepáticas são compostas principalmente por fibras de colágeno paralelas, 

firmemente arranjadas, enquanto as paredes dos ramos da veia porta são compostas de 

fibras de tecido conjuntivo não paralelas, frouxamente ordenadas e separadas por 

múltiplos espaços, ocorrendo maior reflexão do feixe sonoro, o que explica o motivo pelo 

qual essas paredes assumem ecogenicidade elevada ao exame ultrassonográfico 

(WACHSBERG et al., 1997).  

Para melhor visibilização das veias hepáticas, o paciente deve ser posicionado em 

decúbito lateral esquerdo, com acesso do transdutor na região dorsal do espaço intercostal 

direito (SZATMÁRI et al., 2001). Essa mesma janela acústica permite uma excelente 

visibilização da artéria aorta, veia porta e veia cava caudal (LARSON, 2007).  

 O padrão de onda da veia hepática é trifásico (FINN-BODNER e HUDSON, 

1998) e a interferência dos movimentos respiratórios pode ser tão forte mascarando as 

alterações da pressão atrial direita (SZATMÁRI et al., 2001). Szatmári et al. (2001) 

descrevem em cães o padrão composto por quatro a cinco ondas. A primeira onda 

anterógrada (onda S) ocorre pelo movimento do anel da válvula tricúspide para o ápice 

cardíaco. A segunda onda (onda W) é um pequeno componente retrógrado devido ao 

excesso de preenchimento atrial esquerdo. A terceira (onda D) é anterógrada e geralmente 

menor que a onda S, gerada pela abertura das válvulas tricúspides e pelo fluxo sanguíneo 

que passa do átrio direito para o ventrículo direito. A quarta onda (onda A) é retrógrada 

e reflete a contração do átrio direito. Uma quinta onda (onda C) retrógrada pode ser 

identificada, devido ao fechamento da válvula tricúspide. 

A porção cranial da veia cava caudal é avaliada no terço cranial dorsal direito da 

cavidade torácica, com o transdutor posicionado no plano dorsal com movimentos em 

leque na direção dorsal e ventral (SPAULDING, 1997). Seguindo a veia cava caudal com 

a imagem no plano dorsal, o transdutor é posicionado levememente mais dorsal, sob o 

espaço intercostal, vibilizando-se a artéria aorta desde a cavidade torácica, atravessando 

o diafragma em direção caudal à cavidade abdominal (SPAULDING, 1997). 
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Para a visibilização da artéria hepática, é necessário o acesso do espaço intercostal 

direito, primeiro identificando-se o grande ramo da artéria celíaca, que cursa 

cranioventralmente para a porta hepática, em seguida identifica-se a porção ventral 

esquerda da veia cava caudal e com a ativação do Doppler colorido é possível identificar 

a artéria hepática (LAMB et al., 1999). Em cães sem alterações vasculares hepáticas, 

como shunts, a sua identificação é difícil sem o auxílio do Doppler colorido, devido a 

pequena área do corte transversal da artéria (LAMB et al., 1999, SZATMÁRI et al., 

2001). O padrão de fluxo da artéria hepática é similar ao de outras artérias com fluxo 

diastólico contínuo e de baixa resistência (CERRI et al., 1998; SZATMÁRI et al., 2001).  

A ultrassonografia Doppler hepática é o exame inicial em pacientes humanos com 

suspeita de hipertensão portal (BOSCH et al., 2008). No Brasil, a ultrassonografia 

Doppler dos principais vasos, que constituem o sistema de irrigação e drenagem hepática 

nos cães, foi introduzida recentemente na rotina clínica (SARTOR et al., 2008; SARTOR 

et al., 2010; SARTOR et al., 2011). Pesquisas sobre a avaliação da velocidade média da 

veia porta de cães sadios e portadores de doença hepática crônica, sugeriram que a técnica 

proporciona informações que auxiliam o clínico no diagnóstico, na conduta e no 

prognóstico das hepatopatias, particularmente nos casos de cirrose hepática (SARTOR, 

2012). 

Dentre as causas mais comuns de hepatopatia secundária está a insuficiência 

cardíaca direita que pode ser consequência da DDCVM, que desenvolve congestão 

hepática passiva (WATSON, 2005). 

Com o comprometimento hepático pela congestão passiva secundária à 

insuficiência cardíaca direita, as alterações no fluxo sanguíneo da veia porta, 

desencadeiam alterações na velocidade do fluxo, modificação nos diâmetros da veia cava 

e das veias hepáticas (GONCALVESOVA et al., 2010). Os efeitos da congestão hepática 

são a redução do fluxo sanguíneo, aumento da pressão e diminuição da saturação de 

oxigênio arterial (GIALLOURAKIS et al., 2002). 

Em humanos, a mensuração do fluxo portal representa um excelente método para 

detecção e quantificação da congestão sistêmica, pois há aumento na pulsatilidade do 

fluxo portal, podendo-se detectar elevações e também permite estimar a pressão atrial 

direita (GONCALVESOVA et al., 2010).  

Dentre os sinais de insuficiência cardíaca congestiva direita estão a congestão 

venosa sistêmica, clinicamente identificada por alta pressão da veia central e distensão da 

veia jugular, congestão hepática e/ou esplênica, efusão pleural, clinicamente detectada 
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por aumento do esforço respiratório, ortopneia e cianose, ascite, efusão pericárdica, 

edema subcutâneo, além de arritmias cardíacas (WARE, 2014). 

Os estudos enfatizam a importância em avaliar ultrassonograficamente a 

vascularização hepática em pacientes com insuficiência cardíaca direita que não 

apresentam sinais clínicos característicos de uma hepatopatia, sendo esta informação 

importante para a decisão terapêutica e avaliação da função cardíaca através dos índices 

hemodinâmicos dos vasos hepáticos. 
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 17 

RESUMO 18 

A Dopplerfluxometria permite avaliar a vascularização renal de forma não invasiva na 19 

doença degenerativa crônica da válvula mitral (DDCVM), doença cardíaca adquirida com 20 

maior incidência em cães com alta mortalidade e difícil diagnóstico. O objetivo do estudo 21 

foi descrever e comparar os índices hemodinâmicos renais, velocidade de pico sistólico 22 

(VPS), velocidade diastólica final (VDF), índice de resistividade (IR) e índice de 23 

pulsatilidade (IP) das artérias renais e interlobares de cães classificados de acordo com 24 

American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) em diferentes estágios da 25 

DDCVM. Os resultados mostraram aumento do IR e IP de acordo com a progressão da 26 

doença, indicando aumento da resistência vascular renal, e, portanto, são parâmetros 27 

complementares na avaliação de cães com DDCVM. Estudos posteriores relacionando 28 

fisiopatologia cardíaca e renal em cães com DDCVM podem fornecer maiores 29 

informações auxiliando no tratamento e na progressão da doença. 30 

 31 

Palavras-chaves: rim, Doppler, regurgitação de mitral, canino, índice de resistividade, 32 

índice de pulsatilidade 33 

 34 

                                                 
1 http://www.seer.ufu.br/index.php/vetnot/about/submissions#authorGuideline  

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=148917&indexSearch=ID
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INTRODUÇÃO 1 

A doença degenerativa crônica da válvula mitral (DDCVM) é a doença cardíaca 2 

mais comum e a causa mais frequente de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) em cães 3 

(BORGARELLI et al., 2008; CASTRO et al., 2009; BORGARELLI e BUCHANAN, 4 

2012).  5 

O débito cardíaco destina mais de 20% para o suprimento sanguíneo renal, sendo a 6 

irrigação realizada pela artéria renal (AR), ramo da artéria aorta abdominal, que se divide 7 

em várias artérias interlobares (ITL) no hilo renal e por sua vez, seguem as divisões entre 8 

os diferentes lobos renais até a união corticomedular, onde elas ramificam-se em artérias 9 

arqueadas (KÖNIG et al., 2011). 10 

A ultrassonografia Doppler é uma técnica segura e não invasiva (KAYA, 2012) que 11 

fornece tanto informações anatômicas em tempo real, quanto dinâmicas do fluxo 12 

sanguíneo, além de dados sobre a resistência vascular periférica através dos índices de 13 

resistividade (IR) e pulsatilidade (IP) (NOVELLAS et al., 2008). 14 

A patofisiologia da disfunção renal em pacientes humanos com insuficiência 15 

cardíaca é multifatorial e ainda não claramente definida (CICOIRA et al., 2013). Sabe-se 16 

que diversos fatores podem interferir no fluxo vascular renal como a idade, hipertensão e 17 

arterioesclerose (CICCONE et al., 2014). 18 

A hemodinâmica renal humana está bem estabelecida (PLATT, 1997; ZUBAREV, 19 

2001; OKTAR et al., 2004; KRUMME e HOLLENBECK, 2007), principalmente 20 

aplicada em transplantes (GRANATA et al., 2015). Valores intra-renais do IR para cães 21 

sadios foram descritos na literatura (NYLAND et al., 1993; MORROW et al., 1996). 22 

Apenas a avaliação do IR da hemodinâmica renal em cães com DDCVM foi descrita por 23 

Chetboul et al. (2012) e esses animais foram classificados pela International Small 24 

Animal Cardiac Health Council (ISACHC, 1999), porém dados sobre o IP renal em cães 25 

com alteração de válvula mitral não foram descritos. 26 

O objetivo do estudo foi a descrição e a comparação dos índices hemodinâmicos 27 

renais, velocidade de pico sistólico (VPS), velocidade diastólica final (VDF), índice de 28 

resistividade (IR) e índice de pulsatilidade (IP) da AR e ITL de cães classificados de 29 

acordo com American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) (ATKINS et 30 

al., 2009) em diferentes estágios da DDCVM. 31 

 32 

 33 

 34 
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MATERIAL E MÉTODOS 1 

 2 

Animais 3 

Para o presente estudo foram incluídos 19 cães portadores naturais de doença 4 

degenerativa crônica da válvula mitral (DDCVM), submetidos a avaliação cardiológica 5 

(eletrocardiograma, radiografia torácica e ecodopplercardiografia), provenientes do 6 

Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), da 7 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus Botucatu, 8 

SP, Brasil. Os cães com outras doenças cardíacas, endocrinopatia, neoplasia e 9 

comorbidades não cardiogênicas (ex. doença renal crônica) foram excluídos do grupo, 10 

exceto aqueles que apresentavam em concomitância degeneração da válvula tricúspide. 11 

Os dados tais como raça, gênero, idade, peso e histórico clínico dos pacientes foram 12 

coletados. 13 

Os animais avaliados foram classificados de acordo com o consenso do American 14 

College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) (ATKINS et al., 2009). Os animais 15 

classificados no grupo B2 eram animais assintomáticos, que já apresentavam alterações 16 

hemodinâmicas observadas no exame radiográfico (aumento do átrio esquerdo e/ou 17 

ventrículo esquerdo) e no ecodopplercardiografia (regurgitação de válvula mitral avaliado 18 

ao Doppler colorido, espessamento da válvula mitral, aumento das dimensões do 19 

ventrículo esquerdo levando ao remodelamento cardíaco, com pressão arterial sistêmica 20 

normal < 150 mmHg (BROWN et al., 2007). Os cães do grupo C eram animais que já 21 

apresentavam sinais clínicos prévios de insuficiência cardíaca e alterações estruturais no 22 

coração. Os animais do grupo D eram pacientes sintomáticos à insuficiência cardíaca e 23 

refratário ao tratamento dado no estágio C. 24 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 25 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, UNESP, campus Botucatu, São Paulo, 26 

Brasil sob autorização nº 238/2012 e sob autorização do proprietário com assinatura do 27 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXOS). 28 

 29 

Exame radiográfico torácico 30 

 O exame radiográfico foi realizado em pelo menos dois posicionamentos 31 

ortogonais (lateral e ventrodorsal). Para a avaliação da dimensão cardíaca utilizou-se o 32 

escore cardíaco vertebral (Vertebral Heart Score - VHS) (BUCHANAN e BÜCHELER, 33 

1995). 34 
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Ecodopplercardiografia 1 

O exame ecocardiográfico foi realizado em todos os animais, sem sedação ou 2 

anestesia, com o modo-M, modo-B e os métodos de imagem por Doppler através da onda 3 

pulsada, ondas contínuas e o mapeamento do fluxo em cores. Os equipamentos utilizados 4 

foram LOGIQ 32, com transdutores cardíacos multifrequenciais 3S (1-3 MHz) e/ou 7S 5 

(3-8 MHz), e MyLab™Alpha3, com transdutor cardíaco multifrequencial SP2442 (3-8 6 

MHz). O exame foi realizado de acordo com Boon (2011). 7 

 8 

Exame ultrassonográfico Doppler renal 9 

O exame ultrassonográfico tríplex Doppler foi realizado por um único avaliador 10 

com o equipamento LOGIQ 34 com transdutores multifrequenciais 3.5C (convexo de 2-11 

5 MHz) e 10LB (linear de 5-10 MHz e MyLab™Alpha5 com transdutores 12 

multifrequenciais AC2541 (convexo de 1-8 MHz) e SL1543 (linear de 3-13 MHz). Os 13 

transdutores foram escolhidos de acordo com o tamanho do animal e profundidade renal. 14 

Os animais ficaram em jejum alimentar de 12 horas e foi administrado simeticona6 (1 15 

gota/kg, TID) pelo menos 24 horas antes e uma hora antes do exame do exame. 16 

A avaliação ultrassonográfica modo-B a região foi realizada segundo Mamprim 17 

(2008) sendo avaliado a ecogenicidade da cortical renal, relativa ao fígado e baço; 18 

definição corticomedular; dimensões, forma e contorno renais.  19 

 Em seguida foi realizada a Dopplerfluxometria renal de acordo com (FINN-20 

BODNER e HUDSON, 1998). Com a ativação do Doppler colorido, identificou-se a 21 

vascularização renal. Na sequência o Doppler pulsado foi ativado, para obter o espectro 22 

das artérias renais (AR) no hilo renal e artérias interlobares (ITL) na porção média do 23 

rim, sendo essas imagens registradas. Após seleção manual, mensurou-se três ondas 24 

consecutivas semelhantes e uniformes, obtendo-se desta forma as médias da velocidade 25 

de pico sistólico (VPS) e da velocidade diastólica final (VDF). Com estes dois 26 

parâmetros, o índice de resistividade e o índice de pulsatilidade (IP) foram calculados 27 

automaticamente pelo software dos equipamentos ultrassonográficos (CERRI et al., 28 

1998). 29 

                                                 
2 GE Healthcare do Brasil   
3 Esaote® Genova, Itália 
4 GE Healthcare do Brasil   
5 Esaote® Genova, Itália 
6 Luftal® 75 mg/ml, Bristol-Myers Squibb Farmacêutica S.A., Brasil 
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Como valores de referência para a hemodinâmica renal utilizou-se o estudo de Assis 1 

(2012) para VPS, VDF e IR, e Koma (2006) para IP. 2 

 3 

Exames laboratoriais 4 

Foram colhidos no mínimo cinco mililitros (ml) de sangue dos cães por 5 

flebocentese da veia jugular e as amostras processadas para realização de hemograma 6 

completo, mensuração da ureia (U) e da creatinina (C). Também colheu-se urina, com 7 

volume mínimo de oito ml por cistocentese, guiada ou não por ultrassom, ou por sonda 8 

uretral para urinálise.  9 

 10 

Análise estatística 11 

A análise estatística foi executada por meio do software SigmaStat versão 3.5. Foi 12 

realizado um estudo descritivo com as médias, os desvios-padrão, os erros padrão da 13 

média e intervalo de confiança para a média das variáveis mensuradas para todos os 14 

animais.  15 

Para avaliação da aderência das variáveis à distribuição normal utilizou-se o teste 16 

de Kolmogorov-Smirnov. 17 

Para as variáveis com distribuição normal, empregou-se a técnica de análise da 18 

variância (ANOVA), modelo com um fator, para teste da igualdade de médias entre os 19 

três grupos. Essa análise foi complementada com o teste de Tukey para verificação de 20 

qual média é diferente nos casos em que a hipótese de igualdade de médias não pôde ser 21 

sustentada. 22 

Para as variáveis cuja distribuição não pôde ser considerada normal, utilizou-se o 23 

teste de Kruskal-Wallis, que é uma alternativa não paramétrica à ANOVA. Nas situações 24 

em que a igualdade de médias foi rejeitada empregou-se o teste de comparações múltiplas 25 

de Dunn.  26 

Todos os testes foram realizados ao nível de 5% de significância (PAGANO e 27 

GAUVREAU, 2004; ZAR, 2009). 28 

 29 

RESULTADOS 30 

Os dezenove cães com DDCVM foram classificados em três grupos, B2, C e D, de 31 

acordo com ACVIM (Atkins et al. 2009). O grupo B2 (GB2) foi constituído de três 32 

animas; idade média de 11,00±2,16 anos; média do peso de 9,20±3,27 Kg; duas fêmeas 33 

e um macho; dois sem raça definida (SRD) e um Dachshund. O grupo C (GC) apresentou 34 
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11 animais, idade média de 10,64±3,23 anos; média do peso de 6,65±4,54 Kg; cinco 1 

fêmeas e seis machos; cinco SRD, dois Dachshund, três Poodle e um Chihuahua. Por fim 2 

o grupo D (GD) foi composto por cinco cães; idade média de 12,40±1,52 anos; média do 3 

peso de 10,62±2,93 Kg; uma fêmea e quatro machos; três SRD, um Dachshund e um 4 

Cocker Spaniel. 5 

Os valores do VHS, pressão sanguínea, parâmetros do exame 6 

ecodopplercardiográfico, frequência cardíaca e exames laboratoriais renais de todos os 7 

grupos estão descritos na Tabela 1.  8 

O VHS apresentou-se acima do valor de referência (9,2 - 10,2v) em todos os grupos.  9 

A PAS apresentou média normal em todos os grupos.  10 

Entre as variáveis do ecodopplercardiografia, observou-se diferença significativa 11 

entre os grupos GB2 e GC com GD em relação aos dados de DVEd, DVEs e AE/Ao, 12 

sendo significativamente maior em GD.  13 

Densidade urinária, ureia e creatinina não apresentaram diferença significativa 14 

entre os grupos. As médias dos valores da densidade urinária (d) decresceram com a 15 

gravidade da doença. Já a ureia e creatinina apresentaram os valores aumentando com a 16 

progressão da DDCVM e o GD apresentou médias da ureia e creatina acima dos valores 17 

de referência. 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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Tabela 1 - Valores de Vertebral Heart Size, pressão sanguínea, parâmetros do exame 1 

ecodopplercardiográfico e exames laboratoriais renais dos cães com doença degenerativa 2 

crônica da válvula mitral (DDCVM) divididos nos grupos B2 (GB2), C (GC) e D (GD) 3 

de acordo com American College of Veterinary Internal Medicine (ATKINS et al., 2009). 4 

 GB2 GC GD Valor 
de p 

n 3 11 5 - 
VHS* 13,00±0,61 12,43±1,05 13,76±1,55 p > 0,05 
Peso* 9,20±3,27 6,65±4,54 10,62±2,93 p > 0,05 
Idade* 11,00±2,16 10,64±3,23 12,40±1,52 p > 0,05 
PAS(mmHg)* 116,7±5,77 122,30±20,70 124,00±28,80 p > 0,05 
DVEd(cm)* 2,61±0,53 a 2,64±0,67 a 4,39±1,33 b p < 0,05 
DVEs(cm)* 1,39±0,46 a 1,45±0,48 a 2,68±1,09 b p < 0,05 
SIVd(cm)* 0,73±0,02 0,66±0,22 0,74±0,06 p > 0,05 
SIVs(cm)* 1,10±0,15 1,02±0,33 1,30±0,19 p > 0,05 
PLVEd(cm)* 0,86±0,13 0,79±0,33 0,94±0,09 p > 0,05 
PLVEs(cm)* 1,35±0,16 1,08±0,39 1,23±0,09 p > 0,05 
AE/Ao* 1,37±0,25 a 1,46±0,28 a 2,90±1,30 b p < 0,05 
Fen(%)* 46,67±8,62 45,55±9,14 39,80±7,05 p > 0,05 
Emitral(m/s)* 0,89±0,11 0,79±0,29 0,74±0,61 p > 0,05 
Amitral(m/s)* 0,77±0,17 0,73±0,34 0,93±0,23 p > 0,05 
E/Amitral* 1,21±0,37 1,17±0,37 1,27±0,20 p > 0,05 
FC (bpm)* 145,33±25,48 131,36±32,09 140,60±20,86 p > 0,05 
d* 1027,33±4,16 1025,46±14,26 1013,60±6,54 p > 0,05 

U(mg/dl)† 35,00(31,00-
52,00) 

47,00(19,00-
187,00) 

74,00(32,00-
578,00) p > 0,05 

C(mg/dl)† 0,90(0,30-0,93) 0,70(0,50-2,40) 1,60(0,60-7,10) p > 0,05 
* Dados expressos em média ± desvio-padrão. Usando o teste de comparações múltiplas de 5 
Tukey. 6 
† Dados expressos em mediana (valor máximo-valor mínimo). Usando o teste de análise de 7 
variância não paramétrica (Teste de Kruskal-Wallis) complementada com o teste de comparações 8 
múltiplas de Dunn. 9 
AE/Ao, relação átrio esquerdo-aorta; Amitral, velocidade máxima da onda A na válvula mitral; 10 
C, creatinina (VR: 0,50-1,50 mg/dL); d, densidade urinária (VR: 1,015-1,045); DVEd, diâmetro 11 
diastólico do ventrículo esquerdo na diástole; DVEs, diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo; 12 
E/Amitral, relação ondas E/A da válvula mitral; Emitral, velocidade máxima da onda E na válvula 13 
mitral; FC, frequência cardíaca; Fen, fração de encurtamento; n, número de animais por grupo; 14 
PAS, pressão arterial sistólica (VR < 150 mmHg); PLVEd, espessura diastólica da parede livre 15 
do ventrículo esquerdo; PLVEs espessura sistólica da parede livre do ventrículo esquerdo; SIVd, 16 
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espessura diastólica do septo interventricular; SIVs, espessura sistólica do septo interventricular; 1 
U, ureia (VR: 21,40-59,92  mg/dL); VHS, Vertebral Heart Score (VR: 9,2 - 10,2v). 2 

 3 

Os valores hemodinâmicos da AR do RE e RD estão descritos na Tabela 2. No RE, 4 

houve diferença significativa do IR entre os GB2 e GD; e no IP do GB2 e GC com GD.  5 

A VPS do RE apresentou média acima do valor de normalidade nos 3 grupos e no 6 

RD apenas no GD. A média da VDF no RE estava aumentada. No RE e RD dos grupos 7 

GC e GD, a VDF da AR estava abaixo do GB2. Nota-se que ambos os rins, o IR e o IP 8 

apresentaram elevação de seus valores com o agravamento da DDCVM. Os dois rins do 9 

GD apresentaram média do IR acima da normalidade. O IP apresentou valores elevados 10 

no RE do GC, GD e no RD do GD (Figura 1. A).  11 

 12 

Tabela 2 - Parâmetros hemodinâmicos da artéria renal (AR) do rim esquerdo (RE) e 13 

direito (RD) dos cães com doença degenerativa crônica da válvula mitral (DDCVM) 14 

divididos nos grupos B2 (GB2), C (GC) e D (GD) de acordo com American College of 15 

Veterinary Internal Medicine (ATKINS et al., 2009). 16 

AR GB2 GC GD Valor de p 

RE 

VPS (cm/s) 85,00±29,58 69,19±32,97 97,53±21,20 p > 0,05 

VDF (cm/s) 28,09±13,09 17,27±9,33 17,33±5,75 p > 0,05 

IR 0,66±0,07 a 0,73±0,09 ab 0,81±0,06 b p < 0,05 

IP 1,19±0,22 a 1,71±0,50 a 2,43±0,56 b p < 0,05 

RD 

VPS (cm/s) 55,24±21,90 60,54±19,92 99,82±51,16 p > 0,05 

VDF (cm/s) 20,12±9,67 16,45±5,36 16,46±4,21 p > 0,05 

IR 0,67±0,07 0,69±0,12 0,81±0,06 p > 0,05 

IP 1,20±0,30 a 1,51±0,64 a 2,42±0,43 b p < 0,05 

Dados expressos em média ± desvio-padrão. Usando o teste de comparações múltiplas de Tukey. 17 
AR, artéria renal; IP, índice de pulsatilidade (VR: 1,02-1,66); IR, índice de resistividade (VR: 18 
0,64-0,73); RD, rim direito; RE, rim esquerdo; VDF, velocidade diastólica final (VR: 11,90-19 
21,10cm/s); VPS, velocidade de pico sistólico (VR: 35,10-67,30 cm/s). 20 
 21 

Com relação aos valores hemodinâmicos da ITL (Tabela 3) houve diferença 22 

significativa entre o IP do RE entre GB2 e GC com GD; e o IP do RD entre GB2 e GD. 23 

Os valores da VPS, IR, IP do RE, e IR e IP do RD apresentaram média acima do 24 

valor de referência para o GD. Já as mensurações da VDF do RE e VPS e VDF do RD 25 

apresentaram médias dentro da normalidade (Figura 1. B). 26 
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Tabela 3 - Parâmetros hemodinâmicos da artéria interlobar (ITL) do rim esquerdo (RE) e 1 

direito (RD) dos cães com doença degenerativa crônica da válvula mitral (DDCVM) 2 

divididos nos grupos B2 (GB2), C (GC) e D (GD) de acordo com American College of 3 

Veterinary Internal Medicine (ATKINS et al., 2009). 4 

ITL GB2 GC GD Valor de p 

RE 

VPS (cm/s) 41,82±11,75 48,01±15,44 53,14±22,72 p > 0,05 

VDF (cm/s) 14,36±5,70 13,45±4,62 12,65±5,83 p > 0,05 

IR 0,70±0,03 0,71±0,07 0,74±0,05 p > 0,05 

IP 1,12±0,24 a 1,48±0,28 a 1,92±0,21 b p < 0,05 

RD 

VPS (cm/s) 39,47±9,83 49,72±24,84 49,19±16,26 p > 0,05 

VDF (cm/s) 13,89±7,77 14,50±7,23 12,11±5,81 p > 0,05 

IR 0,66±0,11 0,67±0,09 0,77±0,07 p > 0,05 

IP 1,18±0,31 a 1,47±0,51 ab 2,08±0,53 b p < 0,05 

Dados expressos em média ± desvio-padrão. Usando o teste de comparações múltiplas de Tukey. 5 
ITL, artéria interlobar; IP, índice de pulsatilidade (VR: 0,95-1,45); IR, índice de resistividade 6 
(VR: 0,56-0,73); RD, rim direito; RE, rim esquerdo; VDF, velocidade diastólica final (VR: 9,20-7 
19,00 cm/s); VPS, velocidade de pico sistólico (VR: 26,3-51,7 cm/s). 8 
 9 

 10 

 11 
Figura 1 - Imagem ultrassonográfica tríplex Doppler com a mensuração da velocidade de 12 

pico sistólico (VPS), velocidade diastólica final (VDF), índices de resistividade (IR) e de 13 

pulsatilidade (IP). (A) Artéria renal (AR). (B) Artéria interlobar (ITL). 14 

 15 

DISCUSSÃO 16 

O estudo do espectro do fluxo sanguíneo pelo Doppler é uma técnica não invasiva, 17 

com avaliação imediata e relativamente fácil para execução e coleta de informações 18 

B A 

VPS 

VDF 

VPS 

VDF 
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(KAYA, 2012). Todos os exames foram realizados sem sedação ou anestesia dos 1 

pacientes, que em sua maioria colaboraram com a execução. Destaca-se que agentes 2 

anestésicos podem alterar a hemodinâmica sistêmica e renal, consequentemente afetar os 3 

índices de resistência vascular (NOVELLAS et al., 2007). 4 

A densidade urinária decresceu com a progressão da doença, inversamente à 5 

mensuração sérica da creatinina e ureia. Corroborando com o estudo, Nicolle et al. (2007) 6 

descreveram uma elevação ascendente nos valores da ureia e creatinina em 124 cães com 7 

doença valvular crônica. Assim, a elevação da ureia e creatinina está relacionada com o 8 

agravamento da insuficiência cardíaca, indicando que a azotemia pode-se desenvolver 9 

concomitante a insuficiência cardíaca (NICOLLE et al. 2007).  10 

Não foram encontrados dados na literatura abordando a velocidade do fluxo 11 

sanguíneo da AR e ITL em cães com DDCVM. No caso da ITL, apenas um estudo relata 12 

a VPS e VDF em cães saudáveis (Assis, 2012). Existem trabalhos abordando apenas a 13 

VPS e a VDF da AR, o primeiro estudo avaliou cães da raça Beagle sadios e com anemia 14 

normovolêmica (KOMA et al., 2006). Outro estudo descreve os resultados de 20 cães 15 

sedados, sadios e sem raça definida (MELO et al., 2006). Uma justificativa para não 16 

explorar esses dados seria que a impedância vascular não é analisada pela velocidade 17 

absoluta, mas pelos índices, de pulsatilidade e resistividade, obtidos pela relação das 18 

velocidades através do Doppler espectral (NOVELLAS et al., 2007).  19 

De acordo com ZUBAREV (2001), o valor normal da VPS da AR em humanos 20 

oscila entre 60 a 100 cm/s e a VDF deve ser um pouco menor do que metade da VPS. O 21 

mesmo autor descreve que o índice denominado de relação renal/aórtica (VPS/velocidade 22 

sistólica aórtica) permite “normalizar” as mensurações da velocidade dentro da artéria 23 

renal e com valor considerado normal quando < 3,0, amplamente utilizado em pacientes 24 

hipertensos para avaliação de estenose da AR. 25 

A elevação da VPS observada na média do RE de todos os grupos e no RD do GD 26 

e a diminuição da VDF da AR com a progressão da doença pode ser justificada 27 

histologicamente por Falk et al. (2006) em cães com DDCVM e sinais de insuficiência 28 

cardíaca congestiva. Nesse estudo, os autores analisaram os tecidos da AR, medula e 29 

polos renais, e detectaram alteração significativa de estreitamento das pequenas artérias, 30 

com alterações degenerativas e proliferativas na parede dos vasos. Os autores ainda 31 

questionam se essa alteração da parede dos vasos é atribuída à fisiopatologia da DDCVM 32 

ou a hipertensão que alguns desses cães desenvolvem, de forma a contribuir para 33 

modificação dos vasos. 34 
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Apesar de não existir diferenças significativas entre o IR das ITL, nota-se que tanto 1 

no RE quanto no RD houve aumento crescente do IR da ITL com o aumento da gravidade 2 

da DDCVM. Chetboul et al. (2012) mensuraram o IR das AR, ITL e artérias arqueadas 3 

de 55 cães com DDCVM. Em ambos os rins, apenas o IR da ITL apresentou diferença 4 

significativa e, assim como o presente estudo, houve valor crescente do IR na ITL com a 5 

evolução da doença, concluindo-se que a DDCVM é associada com o aumento do IR da 6 

ITL de acordo com a classe de insuficiência cardíaca (CHETBOUL et al., 2012). 7 

É importante mensionar que Chetboul et al. (2012) classificaram os cães com 8 

DDCVM de acordo com a International Small Animal Cardiac Health Council 9 

(ISACHC, 1999), divergindo da classificação do presente estudo (ATKINS et al., 2009). 10 

Corroborando os resultados do IR, um estudo em humanos com insuficiência 11 

cardíaca, o IR da AR demonstrou ser um índice que tem papel independente e incrementa 12 

o valor de prognóstico da doença renal com a progressão da doença cardíaca (CICCONE 13 

et al., 2014). 14 

Outro estudo em humanos comparou o IR em grupos de pacientes com diferentes 15 

faixas etárias sem histórico de doença renal (TERRY et al., 1992) e observou-se um 16 

aumento no IR com o aumento da idade. Tal fato foi justificado pela perda de 17 

complacência arterial que ocorre com o envelhecimento. Correlacionando-se com 18 

DDCVM que é uma afecção cardíaca que acomete cães a partir dos cinco a seis anos de 19 

idade (HAMLIN, 2005), os índices hemodinâmicos renais podem ter interferência, além 20 

da doença cardíaca, também pela alteração renal que o rim sofre com a idade os animais.  21 

Segundo o estudo de Assis (2012), o IR renal de cães hígidos, de diferentes faixas 22 

etárias, demonstrou diferença estatística somente entre as ITL e arqueadas entre os grupos 23 

adultos e idosos. Nos cães do grupo idoso, esse valor foi de IR foi 0,69±0,04 para AR e 24 

0,69±0,06 para ITL. 25 

Com relação aos valores do IP, tanto da AR e ITL em ambos os rins, apresentaram 26 

diferença significativa, aumentando com a progressão da doença. O IP em cães com 27 

DDCVM não foi descrito na literatura veterinária, provavelmente por ser um índice pouco 28 

utilizado na Medicina. Em humanos, estudos que abordam hemodinâmica renal, usam 29 

outros índices como a relação da velocidade da AR e velocidade da artéria aorta, tempo 30 

de aceleração e índice de aceleração (CERRI et al., 1998; ZUBAREV, 2001). Assim, são 31 

necessários estudos prospectivos para explorar esses índices na Medicina Veterinária de 32 

pequenos animais.  33 
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Um estudo que avaliou o IP da AR em humanos com insuficiência cardíaca, 1 

observou que o valor elevado do IP é o único preditor independente de declínio da função 2 

renal nesses pacientes (Cicoira et al., 2013). O mesmo trabalho, explica que o significado 3 

dos valores elevados de IP renal ainda precisa ser compreendido, associando-se dados da 4 

dopplerfluxometria com exames de função renal, como filtração glomerular. 5 

Uma limitação do trabalho foi não considerar o tratamento dos animais. Sabe-se 6 

que drogas utilizadas para o tratamento da DDCVM podem alterar a hemodinâmica 7 

sistêmica (POUCHELON et al., 2004). Outra restrição do estudo foi que o GB2 8 

apresentou apenas três animais. Esse pequeno número de cães é justificado por se tratar 9 

de um grupo que apresenta animais assintomáticos para a DDCVM, foram encaminhados 10 

ao Hospital Veterinário por outro motivo e durante a avaliação clínica a doença cardíaca 11 

foi diagnosticada.  12 

O IR e o IP são índices que auxiliaram na avaliação hemodinâmica renal, 13 

desempenhando papel importante na compreensão da função renal de cães com DDCVM. 14 

Dados sobre a inter-relação hemodinâmica dos rins com o sistema cardiovascular ainda 15 

são escassos na Medicina Veterinária. Estudos abordando a dopplerfluxometria renal em 16 

cães são importantes para a auxiliar no prognóstico e tratamento desses animais.  17 

 18 

CONCLUSÃO 19 

O IR e o IP são índices que auxiliaram na avaliação hemodinâmica renal, 20 

desempenhando papel importante na compreensão da função renal de cães com DDCVM. 21 

Dados sobre a inter-relação hemodinâmica dos rins com o sistema cardiovascular ainda 22 

são escassos na Medicina Veterinária. Estudos abordando a dopplerfluxometria renal em 23 

cães são importantes para a auxiliar no prognóstico e tratamento desses animais. 24 

 25 

RENAL HEMODYNAMIC PROFILE DOGS WITH CHRONIC 26 

DEGENERATIVE MITRAL VALVE DISEASE 27 

 28 

ABSTRACT 29 

Renal Doppler allows assess renal vasculature noninvasively in chronic degenerative 30 

mitral valve disease (CDMVD), which is the acquired heart disease with the highest 31 

incidence in dogs with high mortality and difficult to diagnose. The aim of the study was 32 

to describe and compare the renal hemodynamic indices, peak systolic velocity (PSV), 33 

end diastolic velocity (EDV), resistive index (RI) and pulsatility index (PI) of the renal 34 
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arteries and interlobar classified dogs According to the American College of Veterinary 1 

Internal Medicine (ACVIM) at different stages of DDCVM. The results showed increased 2 

IR and IP accordance with disease progression, indicating an increase in renal vascular 3 

resistance, and therefore, the evaluation parameters are complementary dogs with 4 

DDCVM. Further studies correlating cardiac and renal pathophysiology of dogs with 5 

DDCVM can provide additional information assisting in the treatment and disease 6 

progression. 7 

 8 

Keywords: kidney, Doppler, mitral regurgitation, canine, resistive index, pulsatility 9 

index 10 
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Efeito da doença degenerativa crônica da válvula mitral na hemodinâmica hepática 

em cães1 

Cibely G. Sarto1*, Maria J. Mamprim2, Priscilla M. Souza3, Alexandra F. Belotta2 e 

Maria L.G. Lourenço4 

 

ABSTRACT.- Sarto C.G., Mamprim M.J., Souza P.M, Belotta A.F. & Lourenço M.L.G 

2015 [Chronic degenerative mitral valve disease effect in hepatic hemodynamic 

effect in dogs.] Aspectos ultrassonográficos hemodinâmicos hepáticos em cães com 

doença degenerativa crônica da válvula mitral. Pesquisa Veterinária Brasileira 00(0):00-

00. Departamento de Reprodução Animal e Radiologia Veterinária, Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho”, Campus Rubião Júnior, s/n, Distrito de Rubião Junior, Botucatu, SP, Brasil, 

18618-000. E-mail: cibegs@gmail.com 

Chronic degenerative mitral valve disease is most common heart disease in dogs. 

The aim of the study was to evaluate the liver dopplerfluxometric parameters of the aorta 

artery, hepatic artery, caudal vena cava and portal vein in dogs with chronic degenerative 

mitral valve disease classified according to American College of Veterinary Internal 

Medicine (ACVIM). We evaluated liver hemodynamics in 19 animals and there was no 

significant difference between the parameters evaluated. However, the congestion index 

portal increased with disease progression and the volume of portal blood flow showed the 

same profile observed in other liver diseases. The results of this study can provide 

information about the liver aiding the diagnosis and treatment of dogs with mitral valve 

disease.  

 

INDEX TERMS: liver, canine, mitral, Doppler 
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RESUMO.- A doença degenerativa crônica da válvula mitral é afecção cardíaca mais 

frequente em cães. O objetivo do estudo foi avaliar os parâmetros Dopplerfluxométricos 

da artéria aorta, artéria hepática, veia cava caudal, veia hepática e veia porta em cães com 

doença degenerativa crônica da válvula mitral classificados de acordo com American 

College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM). Avaliou-se a hemodinâmica hepática 

em 19 cães e não houve diferença significativa entre os parâmetros avaliados. Entretanto, 

o índice de congestão portal aumentou com a progressão da doença e o volume de fluxo 

portal apresentou o mesmo perfil observado em outras hepatopatias. Os resultados do 

presente trabalho podem fornecer informações sobre o fígado, auxiliando o diagnóstico e 

tratamento dos cães com valvulopatia da mitral. 

 

TERMOS DE INDEXAÇÃO: fígado, canino, mitral, Doppler 

 

INTRODUÇÃO 

O fígado é um órgão muito sensível às mudanças hemodinâmicas devido ao seu 

complexo sistema e alta atividade metabólica (Kavoliuniene et al. 2013). As doenças 

cardíacas podem alterar o volume, a morfologia e a circulação hepática (Catalano et al. 

1998). Sob condições normais, a veia porta é a principal fonte de suprimento sanguíneo 

e nutrição do fígado, sendo responsável por 75% da perfusão hepática e os 25% restantes 

pela artéria hepática (Zhang & Zhao 1998). 

A doença degenerativa crônica da válvula mitral (DDCVM) apresenta alta 

prevalência na população canina, tornando-se uma afecção de grande importância na 

prática veterinária de pequenos animais (Häggström et al. 2004). A insuficiência da 

válvula mitral pode desenvolver a doença miocárdica secundária e outras desordens 

cardíacas, causando aumento de sobrecarga de volume do lado esquerdo do coração, 

resultando em consequências combinadas como dilatação de câmeras cardíacas, aumento 

do anel mitral e ventricular ou disfunção do músculo papilar (Sisson et al. 1999), sendo a 

causa mais comum de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) em cães (Borgarelli et al. 

2008). 
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As consequências da ICC no fígado são hepatomegalia, dilatação da veia cava 

caudal, e durante a inspiração a redução ou ausência de colapso da veia cava caudal 

(Catalano et al. 1998). Quando a congestão hepática ocorre, já existe o comprometimento 

da função do lado direito do coração em cães com DDCVM (Olsen et al. 2005). Os 

distúrbios hemodinâmicos hepáticos, em algum grau, podem levar a danos no fígado por 

diferentes razões (Zhang & Zhao 1998). 

A ultrassonografia duplex Doppler é um componente fundamental para 

complementar a avaliação ultrassonográfica (Scheinfeld et al. 2009), pois permite 

caracterizar de forma não invasiva o fluxo sanguíneo dos diferentes órgãos, inclusive do 

fígado (Shapiro et al. 1998). O Doppler hepático permite a mensuração da velocidade do 

fluxo portal, artéria hepática, espectro de veia hepática, obtendo-se informações sobre o 

grau da dilatação venosa, hipertensão e indicações das alterações do fluxo portal ou 

arterial (Catalano et al. 1998). 

Informações sobre o comportamento da hemodinâmica hepática em cães com a 

DDCVM classificados de acordo com American College of Veterinary Internal Medicine 

(ACVIM) (Atkins et al., 2009) não foram observados na literatura consultada. 

O objetivo do estudo foi avaliar os parâmetros dopplerfluxométricos da artéria 

aorta, artéria hepática, veia cava caudal, veia hepática e veia porta em cães com DDCVM 

classificados de acordo com ACVIM (Atkins et al., 2009). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Seleção dos animais. Para o presente estudo foram incluídos 19 cães naturalmente 

portadores de doença degenerativa crônica da válvula mitral (DDCVM), submetidos a 

avaliação cardiológica (eletrocardiograma, exame radiográfico torácico e 

ecodopplercardiografia), provenientes do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia (FMVZ), UNESP, Botucatu, SP, Brasil. Os cães com outras 

doenças cardíacas, endocrinopatia, neoplasia e comorbidades não cardiogênicas (ex. 

doença renal crônica, hepatopatias) foram excluídos do grupo, exceto aqueles que 

apresentavam em concomitância degeneração da válvula tricúspide. Os dados tais como 

raça, gênero, idade, peso e histórico clínico dos pacientes foram coletados. 

Os animais avaliados foram classificados de acordo com o consenso do American 

College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) (Atkins et al. 2009). Os animais 

classificados do grupo B2 eram animais assintomáticos, que já apresentavam alterações 

hemodinâmicas observadas no exame radiográfico (aumento do átrio esquerdo e/ou 



48 
 

 
 

ventrículo esquerdo) e no ecodopplercardiografia (regurgitação de válvula mitral avaliado 

ao Doppler colorido, espessamento da válvula mitral, aumento das dimensões do 

ventrículo esquerdo levando ao remodelamento cardíaco), com pressão arterial sistêmica 

normal < 150 mmHg (BROWN et al., 2007). Os cães do grupo C eram animais que já 

apresentavam sinais clínicos prévios de insuficiência cardíaca e alterações estruturais no 

coração. Os animais do grupo D eram pacientes sintomáticos à insuficiência cardíaca e 

refratários ao tratamento dado no estágio C. 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

FMVZ, UNESP, Botucatu, São Paulo, Brasil sob autorização nº 238/2012 e sob 

autorização do proprietário com assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXOS).  

 

Exame radiográfico torácico. O exame radiográfico foi realizado em pelo menos dois 

posicionamentos ortogonais (lateral e ventrodorsal). Para a avaliação da dimensão 

cardíaca utilizou-se o escore cardíaco vertebral (Vertebral Heart Score - VHS) (Buchanan 

& Bücheler 1995). Também foi avaliado a presença ou não de edema em parênquima 

pulmonar. Esse exame foi realizado para classificação dos animais segundo o American 

College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) (Atkins et al. 2009). 

 
Ecodopplercardiografia. O exame ecocardiográfico foi realizado em todos os animais, 

sem sedação ou anestesia, com o modo-M, modo-B e os métodos de imagem por Doppler 

através da onda pulsada, ondas contínuas e o mapeamento do fluxo em cores de acordo 

com Boon (2011). Os equipamentos utilizados foram LOGIQ 3 (GE Health Care do 

Brasil) com transdutores cardíacos multifrequenciais 3S (1-3 MHz) e/ou 7S (3-8 MHz), 

e MyLab™Alpha (Esaote® Genova, Italy) com transdutor cardíaco multifrequencial 

SP2442 (3-8 MHz). O exame foi realizado de acordo com Boon (2011). 

 

Exame ultrassonográfico Doppler hepático. O exame ultrassonográfico tríplex Doppler 

(modo-B, Doppler colorido e espectral) foi realizado por um único avaliador com o 

equipamento MyLab™Alpha (Esaote, Genova, Italy) e transdutores multifrequenciais 

convexo (AC2541) de 1-8 MHz e linear (SL1543) de 3-13 MHz, e LOGIQ 3 (GE Health 

Care do Brasil) com transdutores multifrequenciais convexo (3.5C) de 2-5 MHz e linear 

(10LB) de 6-10 MHz. Os transdutores foram escolhidos de acordo com o tamanho do 

animal. 
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Os animais foram submetidos à jejum alimentar de 12 horas e administrou-se 

simeticona (1 gota/kg, a cada 8 horas) pelo menos 24 horas antes do exame e uma hora 

antes do exame. 

A avaliação ultrassonográfica hepática modo-B da região foi realizada segundo 

Mamprim e Sartor (2014), onde avaliou-se a dimensão hepática, ecogenicidade, 

ecotextura, contornos, espessura da parede, conteúdo e espessura da vesícula biliar.  

Para a mensuração dos diâmetros (D) da artéria aorta (Ao), veia cava caudal (VCC) 

e veia porta (VP); aquisição da Dopplerfluxometria da VP e veia hepática (VH) utilizou-

se a metodologia descrita por Sartor (2008), sempre se mantendo o ângulo de insonação 

menor que 60º, e as mensurações só foram realizadas quando o espectro se mantinha com 

no mínimo três ondas constantes, obtendo-se, assim, as médias. Após a coleta dos dados, 

calculou-se a área da Ao, VCC e VP; a relações VP/VCC e VP/Ao; o volume de fluxo 

sanguíneo portal e o índice de congestão portal. 

A Dopplerfluxometria, mensuração da velocidade e índice de resistividade (IR) da 

artéria hepática (AH) foram adquiridas de acordo com Lamb (1999). Com um espectro 

com, no mínimo, três ondas consecutivas obteve-se as velocidades e o software do 

equipamento calculou o IR. 

  

Exames laboratoriais. Foram coletados, no mínimo, cinco mililitros (ml) de sangue dos 

cães por flebocentese da veia jugular e encaminhadas para realização de hemograma 

completo e mensuração das enzimas hepáticas alanina aminotransferase (ALT), gama-

glutamil transferase (GGT) e fosfatase alcalina (FA). 

 
Análise estatística. A análise estatística foi executada por meio do software SigmaStat 

versão 3.5. Foi realizado um estudo descritivo com as médias, os desvios-padrão, os erros 

padrão da média e intervalo de confiança para a média das variáveis mensuradas para 

todos os animais.  

Para avaliação da aderência das variáveis à distribuição normal utilizou-se o teste 

de Kolmogorov-Smirnov. 

Para as variáveis com distribuição normal, empregou-se a técnica de análise da 

variância (ANOVA), modelo com um fator, para teste da igualdade de médias entre os 

três grupos. Essa análise foi complementada com o teste de Tukey para verificação de 

qual média é diferente nos casos em que a hipótese de igualdade de médias não pôde ser 

sustentada. 
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Para as variáveis cuja distribuição não pôde ser considerada normal, utilizou-se o 

teste de Kruskal-Wallis, que é uma alternativa não paramétrica à ANOVA. Nas situações 

em que a igualdade de médias foi rejeitada empregou-se o teste de comparações múltiplas 

de Dunn.  

Todas os testes foram realizados ao nível de 5% de significância (Pagano & 

Gauvreau 2004, Zar 2009). 

 

RESULTADOS 

Os dezenove animais (Tabela 1) com DDCVM foram classificados em três grupos, 

B2, C e D, de acordo com ACVIM (Atkins et al 2009). O grupo B2 (GB2) apresentou 

três animais; idade média de 11.00±2.16 anos; média do peso de 9.20±3.27 Kg; duas 

fêmeas e um macho; dois sem raça definida (SRD) e um Dachshund. O grupo C (GC) 

apresentou 11 animais, idade média de 10.64±3.23 anos; média do peso de 6.65±4.54 Kg; 

cinco fêmeas e seis machos; cinco SRD, dois Dachshund, três Poodle e um Chihuahua. 

Por fim o grupo D (GD) foi composto por cinco cães; idade média de 12.40±1.52 anos; 

média do peso de 10.62±2.93 Kg; uma fêmea e quatro machos; três SRD, um Dachshund 

e um Cocker Spaniel. Não houve diferença da variável peso e idade entre os grupos. 

Os valores do VHS, pressão sanguínea, parâmetros do exame 

ecodopplercardiográfico e exames laboratoriais estão descritos na Tabela 1. 

No exame radiográfico torácico, o VHS estava acima da referência em todos os 

grupos. Com relação ao edema pulmonar foi observado em cinco animais do grupo C e 

nos animais do grupo D.  

Os valores da PAS não apresentaram diferença significativa entre os grupos e com 

o todos os grupos dentro do valor de normalidade. 

Entre as variáveis do ecodopplercardiograma, houve diferença significativa de 

DVEd, DVEs e AE/Ao de GB2 e GC com GD, sendo significativamente maior no GD.  

As enzimas ALT, GGT e FA não mostraram diferença significativa entre os grupos. 

Entretanto podemos ressaltar que a enzima sérica ALT esteva elevada em três cães de GC 

e em quatro de GD. A GGT exibiu-se com valores elevados em quatro animais de GC e 

um de GD. Por fim, a enzima sérica FA demosntrou níveis elevados em um animal de 

GB2, dois cães do GC e dois de GD. 
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TABELA 1. Valores de Vertebral Heart Size, pressão sanguínea, parâmetros do exame 

ecodopplercardiográfico e exames laboratoriais hepáticos dos cães com doença 

degenerativa crônica da válvula mitral (DDCVM) divididos nos grupos B2 (GB2), C 

(GC) e D (GD) de acordo com American College of Veterinary Internal Medicine (Atkins 

et al. 2009). 

     
n 3 11 5 - 
VHS* 13.00±0.61 12.43±1.05 13.76±1.55 p > 0,05 
Peso* 9.20±3.27 6.65±4.54 10.62±2.93 p > 0,05 
Idade* 11.00±2.16 10.64±3.23 12.40±1.52 p > 0,05 
PAS (mmHg)* 116.7±5.77 122.30±20.70 124.00±28.80 p > 0,05 
DVEd (cm)* 2.61±0.53 a 2.64±0.67 a 4.39±1.33 b p < 0,05 
DVEs (cm)* 1.39±0.46 a 1.45±0.48 a 2.68±1.09 b p < 0,05 
SIVd (cm)* 0.73±0.02 0.66±0.22 0.74±0.06 p > 0,05 
SIVs (cm)* 1.10±0.15 1.02±0.33 1.30±0.19 p > 0,05 
PLVEd (cm)* 0.86±0.13 0.79±0.33 0.94±0.09 p > 0,05 
PLVEs (cm)* 1.35±0.16 1.08±0.39 1.23±0.09 p > 0,05 
AE/Ao* 1.37±0.25 a 1.46±0.28 a 2.90±1.30 b p < 0,05 
Fen(%)* 46.67±8.62 45.55±9.14 39.80±7.05 p > 0,05 
Emitral (m/s)* 0.89±0.11 0.79±0.29 0.74±0.61 p > 0,05 
Amitral (m/s)* 0.77±0.17 0.73±0.34 0.93±0.23 p > 0,05 
E/Amitral* 1.21±0.37 1.17±0.37 1.27±0.20 p > 0,05 
FC (bpm)* 145.33±25.48 131.36±32.09 140.60±20.86 p > 0,05 

ALT (UI/L)† 72.60 
 (34.00-73.00) 

60.00  
(34.00-287.00) 

164.00 
(47.10-204.00) p > 0,05 

GGT (UI/L)† 0.60 
(0.50-0.90) 

2.80 
(0.70-8.30) 

2.50 
(2.20-8.30) p > 0,05 

FA (UI/L)† 31.30 
(10.00-404.00) 

63.00 
(12.70-232.00) 

77.00 
(51.50-030.00) p > 0,05 

* Dados expressos em média ± desvio-padrão. Médias seguidas por letras diferentes diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).  
† Dados expressos em mediana (valor máximo-valor mínimo). p<0.05, usando o teste de análise de variância 
não paramétrica (Teste de Kruskal-Wallis) complementada com o teste de comparações múltiplas de Dunn. 
AE/Ao, relação átrio esquerdo-aorta; Am, velocidade máxima da onda A na válvula mitral;  ALT, alanina 
aminotransferase (21.00-73.00 UI/L); DVEd, diâmetro diastólico ventrículo esquerdo na diástole; DVEs, 
diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo; E/Am, relação ondas E/A da válvula mitral; Em, velocidade 
máxima da onda E na válvula mitral; FA, fosfatase alcalina (20.00.156.00 UI/L); FC, frequência cardíaca; 
Fen, fração de encurtamento; GGT, gama-glutamil transferase (1.20-6.40 UI/L); n, número de animais por 
grupo; PAS, pressão arterial sistólica; PLVEd, espessura diastólica da parede livre do ventrículo esquerdo; 
PLVEs espessura sistólica da parede livre do ventrículo esquerdo; SIVd, espessura diastólica do septo 
interventricular; SIVs, espessura sistólica do septo interventricular; VHS, vertebral heart score. 
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Todos os parâmetros hemodinâmicos hepáticos descritos na Tabela 2 não 

apresentaram diferença significativa entre os três grupos avaliados.  

Com relação aos diâmetros dos vasos (DVP, DVCC, DAo), houve aumento das 

dimensões, sendo que o grupo D apresentou DVCC e DAo acima dos valores normais 

(Figura 1). O ICP apresentou média elevada no GD (Figura 2A).  

O AHIR apresentou média elevada apenas no GB2 (Figura 2B). As mensurações 

da AH não foram realizadas em três animais do GC e em apenas um do GD. Não se 

observou em nenhum animal dilatação da AH, quando comparada com a VH. 

 

TABELA 2. Parâmetros hemodinâmicos da artéria aorta (Ao), veia cava caudal (VCC) e 

veia porta (VP) de cães com doença degenerativa crônica da válvula mitral (DDCVM) 

divididos nos grupos B2 (GB2), C (GC) e D (GD) de acordo com American College of 

Veterinary Internal Medicine (Atkins et al. 2009). 

 GB2 GC GD Valor de p 
n 3 11 5 - 
DVP(cm)* 0.57±0.08 0.53±0.14 0.60±0.22 p > 0,05 
DVCC(cm)*  0.67±0.14 0.65±0.44 1.14±0.37 p > 0,05 
DAo(cm)* 0.66±0.09 0.62±0.21 0.82±0.37 p > 0,05 
AVP(cm2)* 0.33±0.09 0.30±0.16 0.40±0.25 p > 0,05 
AVCC(cm2)* 0.46±0.20 0.60±0.88 1.41±0.72 p > 0,05 

AAo(cm2)†  0.49 
(0.31-0.54) 

0.32 
(0.10-0.96) 

0.47 
(0.27-1.95) p > 0,05 

VP/VCC*  0.86±0.09 0.97±0.34 0.61±0.39 p > 0,05 
VP/Ao * 0.86±0.10 0.88±0.20 0.79±0.32 p > 0,05 
vmédVP (cm/s)* 15.50±3.67 15.75±5.05 13.15±5.99 p > 0,05 
VFVP(ml/min/kg)* 36.76±16.75 44.43±16.04 23.83±11.70 p > 0,05 

ICP(cm/s)†  0.023 
(0.0155-0.027) 

0.017 
(0.006-0.077) 

0.052 
(0.006-0.058) p > 0,05 

AHIR* 0.75±0.13 0.66±0.08 0.74±0.10 p > 0,05 
* Dados expressos em média ± desvio-padrão. Médias seguidas por letras diferentes diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey (p<0.05).  
† Dados expressos em mediana (valor máximo-valor mínimo). p<0.05, usando o teste de análise de variância 
não paramétrica (Teste de Kruskal-Wallis) complementada com o teste de comparações múltiplas de Dunn. 
AAo, área da artéria aorta abdominal (VR: 0.18-0.73 cm2); AHIR, índice de resistividade (VR: 0.62-0.74); 
n, número de animais por grupo; AVCC, área da veia cava cauda (VR: 0.20-0.96 cm2); AVP, área da veia 
porta (VR: 0.22-0.76 cm2); DAo: diâmetro da artéria aorta abdominal (VR: 0.50-0.97 cm); DVCC, diâmetro 
da veia cava caudal (VR: 0.53-1.10 cm); DVP, diâmetro da veia porta (VR: 0.54-0.98 cm); ICP, índice de 
congestão portal (VR: 0.012-0.048 cm/s); VFVP: volume do fluxo na veia porta (30.13-71.92 ml/min/kg); 
vmédVP, velocidade média do fluxo na veia porta (VR: 11.16-22.74 cm/s); VP/Ao, relação entre os 
diâmetros da veia porta e da artéria aorta abdominal (VR, 0.93-1.16); VP/VCC, relação entre os diâmetros 
da veia porta e da veia cava caudal (VR: 0.75-1.10). 
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FIGURA 1. Imagens ultrassonográfica modo-B do fígado em corte sagital entre 10º e 11º 

espaço intercostal direito. (A) Cão do grupo C (GC) com dimensões preservadas da artéria 

aorta (Ao), veia cava caudal (VCC) e veia porta (VP). (B) Cão do grupo D (GD) com 

dilatação venosa dilatação de veia cava caudal (VCC) e veias hepáticas (VH). 

 

 
FIGURA 2. Imagens ultrassonográficas em corte sagital entre 10º e 11º espaço intercostal 

direito. (A)  Tríplex Doppler do fígado demonstrando a mensuração da velocidade de 

fluxo da veia porta (VP). (B) Imagem ultrassonográfica duplex Doppler do fígado de um 

cão do grupo C (GC). Identificação da veia cava caudal (VCC), artéria hepática (AH) e 

veia porta (VP). 
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O espectro de onda da VH apresentou-se trifásico em um cão de GB2, três de GC e 

três GD. O padrão bifásico foi visibilizado em um cão de GB2, seis de GC e dois de GD 

(Figura 3).  

 

TABELA 3. Distribuição do espectro de onda da veia hepática (VH) nos cães com doença 

degenerativa crônica da válvula mitral (DDCVM) divididos nos grupos B2 (GB2), C 

(GC) e D (GD) de acordo com American College of Veterinary Internal Medicine (Atkins 

et al. 2009). 

 GB2 GC GD 
n  3 11 5 

Trifásico 1 (33.33%) 3 (27.27%) 3 (60.00%) 
Bifásico 1 (33.33%) 6 (54.54%) 2 (40.00%) 

NM 1 (33.33%) 2 (18.18%) 0 
n, número de animais por grupo; NM, não mensurada. 
 

 
FIGURA 3. Imagem ultrassonográfica em plano sagital direito do tríplex Doppler com o 

padrão de onda trifásico (A, B e C) e bifásico (D) da veia hepática (VH).  

  

A B 

C D 
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DISCUSSÃO 

Este trabalho é um estudo preliminar da avaliação hemodinâmica hepática em cães 

com diferentes graus da DDCVM. Sabe-se que a hemodinâmica hepática é alterada com 

o comprometimento cardíaco, principalmente do lado direito do coração (Schneider et al. 

1969), e a DDCVM é a principal causa de ICC em cães (Borgarelli et al. 2008).  

No presente estudo, a avaliação radiográfica torácica foi realizada apenas uma vez, 

previamente ao exame ecocardiográfico. Todos os animais apresentaram o VHS acima 

do valor de referência. Assim, utilizou-se outros parâmetros determinados pela ACVIM 

(Atkins et al. 2009), como pressão arterial sistêmica, presença de edema pulmonar e dados 

fornecidos pelo histórico clínico do paciente para classificar os cães em seus respectivos 

grupos. Mesmo com as características subjetivas, como tamanho e formato do coração 

(Lord et al. 2010), o exame radiográfico permite também avaliar os vasos sanguíneos 

intratorácicos e o parênquima pulmonar (Ware 2014). Dependendo das características das 

veias pulmonares, pode apresentar sinais sugestivos de hipertensão e a radiopacidade do 

parênquima pulmonar permite comparar a suspeita de edema pulmonar em associação 

com os sinais clínicos (Lord et al. 2010). 

No estudo de Borgarelli et al. (2008), a relação AE/Ao quando comparada 

estatisticamente com outras variáveis relacionadas com causas de morte cardíaca, é a 

única que apresenta diferença significativa. Consequentemente, o aumento da relação 

AE/Ao pode ser considerado como indicador de aumento de sobrecarga do AE e 

diminuição de pressão atrial esquerda. 

Outro estudo com cães da raça Cavalier King Charles Spaniels observou que o 

progresso do aumento das câmaras cardíacas do lado esquerdo antes do início da ICC, 

poderia ser caracterizado pela lenta fase de constante progressão da regurgitação da 

válvula mitral e, mais tarde, uma dominante e rápida fase, um círculo vicioso de 

remodelamento cardíaco, insuficiência miocárdica e secundária a regurgitação da válvula 

mitral levando a ICC (Lord et al. 2010). 

Dessa forma, observou-se que os diâmetros da VCC e Ao aumentados apenas no 

GD estão relacionados com a insuficiência cardíaca direita (Mattoon & Nyland 2015). A 

DDCVM é uma das causas mais comuns de ICC (Muzzi et al. 2004), podendo 

desencadear a congestão hepática caracterizada ultrassonograficamente com a dilatação 

dos vasos hepáticos devido ao aumento de pressão na VCC e veias hepáticas (D’Anjou 

& Penninck 2015).  
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As mensurações dos diâmetros da VCC e VP são parâmetros importantes na 

avaliação de cães com doenças cardíacas, como hipertensão pulmonar, estenose pulmonar 

com falência cardíaca direita, efusão pericárdica com tamponamento, pericardite 

constritiva, tumor atrial direito, doença da válvula tricúspide, síndrome da veia cava 

caudal proveniente de doença causada por verme cardíaco e doença miocardial (Mattoon 

& Nyland 2015). 

Apesar de não haver diferença significativa nas médias da vmédVP e VFVP, 

observou-se, em ambos os parâmetros, um aumento do GB2 para GC e um decréscimo 

do GC para o GD. Um perfil semelhante nas médias da vmédVP e VFVP em cães com 

hepatopatia crônica e cirrose foi descrito por Sartor (2012) (Figura 4). 

 

 
FIGURA 4. Velocidade média (vmédVP) e volume de fluxo da veia porta (VFVP) 

divididos nos grupos B2 (GB2), C (GC) e D (GD) de acordo com American College of 

Veterinary Internal Medicine (Atkins et al. 2009). 

 

Dentre as enzimas avaliadas, apenas a ALT apresentou média elevada no GD. De 

acordo com Center (2007), apesar da ALT ser uma enzima amplamente mensurada nas 

suspeitas de doenças hepáticas, no caso da congestão passiva do fígado, apenas 30% de 

sensibilidade foi observado em um estudo com 815 cães com síndromes hepatobiliares.  

No presente estudo, não foi mensurada a AST, porém a mesma autora descreve que esta 

enzima apresenta quase 60% de sensibilidade para congestão passiva hepática, porém 

possui uma maior distribuição no tecido cardíaco, dificultando, portanto, sabermos a 

origem da enzima no exame sanguíneo dos cães avaliados.  
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A GGT não apresenta especificidade para congestão passiva hepática e a FA é uma 

enzima que apresenta menor especificidade na avaliação das enzimas hepáticas (Center 

2007).  As enzimas séricas ALT, GGT e FA foram avaliadas por serem exames rotineiros 

na avaliação clínica veterinária, colaborando para exclusão de outras doenças na seleção 

dos animais estudados. Estudos abordando biomarcadores ainda não são frequentes na 

rotina clínica veterinária. 

Apesar do ICP não apresentar diferença significativa entre os grupos, observou-se 

um aumento no GD. Não foram encontrados estudos abordando a avaliação do ICP em 

cães com DDCVM. O aumento do ICP é observado em humanos com hepatite crônica e 

aguda, cirrose, hipertensão portal (Moriyasu et al. 1986) e congestão hepática cardíaca 

(Shih et al. 2006) e cães com hepatite e cirrose (Sartor 2012). Em humanos sabe-se que o 

ICP é um bom indicador quando correlacionado com perfil cardíaco de pacientes com 

insuficiência cardíaca congestiva (Shih et al. 2006).  

O AHIR apresentou-se elevado apenas no GB. Não existem dados na literatura 

médica veterinária referentes ao AHIR em cães com DDCVM. Os estudos relacionados 

com a hemodinâmica hepática limitam-se a mensuração pré e pós-prandial do IR (Lamb 

et al. 1999) e IP (Nikolak et al. 2009) em cães saudáveis, avaliação de cães com cirrose 

hepática (Sartor et al. 2012) e cães com sobrepeso e obesos (Belotta 2015). Mais estudos 

são necessários para se obter dados hemodinâmicos da artéria hepática e sobre a resposta 

tampão arterial hepática. 

A avaliação da onda espectral da VH em cães com DDCVM não foi descrita na 

literatura. Em humanos, existem estudos que descrevem o padrão da VH encontrado em 

diferentes doenças como cirrose hepática, insuficiência cardíaca, pericardite constritiva, 

hematoma mediastinal, efusão pericárdica e linfoma em átrio direito (Görg et al. 2002). 

 Uma limitação do estudo foi agitação de alguns animais pelo tempo do exame, 

podendo alterar os padrões de ondas encontrados. 

 

CONCLUSÕES 

Apesar de não observar diferenças significativas entre os grupos nos parâmetros 

hemodinâmicos hepáticos, o ICP aumentou com a progressão da doença indicando ser 

um fator importante para avaliação hepática de cães com DDCVM.  

 A vmédVP e VFVP também foram importantes na indicação de um possível 

comprometimento hepático, pois apresentaram padrão similar ao observado em cães com 

hepatopatias que evoluem para cirrose. 
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 Estudos prospectivos abordando a hemodinâmica hepática em cães com DDCVM 

e correlacionando com dados laboratoriais podem favorecer o diagnóstico, prognóstico e 

tratamento desses animais. 
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CAPÍTULO 4 
 

Considerações finais 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A ultrassonografia Doppler forneceu dados importantes para a avaliação e 

compreensão da hemodinâmica renal e hepática em cães com doença degenerativa 

crônica da válvula mitral (DDCVM). Com esse estudo inicial, observou-se que o uso da 

dopplerfluxometria amplifica a avaliação clínica de um cão diagnosticado com a afecção 

cardíaca mais frequente da espécie, permitindo, assim, um prognóstico mais apurado de 

órgãos envolvidos na evolução da doença. 
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1. CÔMITE DE ÉTICA 

  



65 
 

 
 

2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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