
CARDIOPATIA CONGÊNITA EM
TAMANDUÁ-BANDEIRA (Myrmecophaga

tridactyla): RELATO DE CASO

  O paciente foi encaminhado ao ambulatório de animais
selvagens em agosto de 2019, após ser encontrado sem a mãe.
Ao exame físico, apresenta sopro sistólico de grau V em hemitórax
esquerdo como única alteração. 
   Após cinco dias do primeiro atendimento, devido à dificuldade
no manejo do animal durante o aleitamento artificial e suspeita de
pneumonia aspirativa, foi realizada a inserção de sonda gástrica
através da gastrotomia, após coleta de exames hematológicos.
  À radiografia torácica, visibilizou-se opacificação pulmonar
difusa, sinal de silhueta cardíaco e broncogramas aéreos,
compatíveis com padrão alveolar, além de cardiomegalia direita.
Dessa forma, foi instituído tratamento com nebulização (10mL de
solução fisiológica/BID, 1mL de dexametasona/SID e 1,5mL de
acetilcisteína/BID), 0,5mg/kg de dexametasona/IM/BID, 4mg/kg de
ceftiofur/IM/BID. 
   Procedeu-se, então, com o exame ecodopplercardiográfico, no
qual foram visibilizadas alterações, tal como demonstrado nas
imagens a seguir.
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   Sendo assim, esse trabalho aponta para a necessidade de mais
estudos sobre cardiopatias congênitas em tamanduás-bandeira e a
importância da utilização de exames complementares como
ecodopplercardiografia para o seu diagnóstico, visando a obtenção
de diagnóstico precoce e aumento do tempo de sobrevida.
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CONCLUSÃOFigura 1. Ecocardiograma,
modo M, em corte
paresternal transversal
direito em plano dos
músculos papilares
evidenciando a hipertrofia
concêntrica de ventrículo
direito na parede
interventricular (seta).
Fonte: Setor de Diagnóstico
por Imagem do  HOVET-
UFU.

  O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) é um
mamífero da ordem Pilosa com ocorrência nas Américas Central e
do Sul e classificado como vulnerável quanto ao risco de extinção.
Ao contrário dos relatos em pequenos animais³, as cardiopatias
congênitas não foram descritas em tamanduás-bandeira. Nesse
contexto, este trabalho tem como objetivo relatar um caso de
estenoses de artéria pulmonar, valvar triscúspide e infundibular
direita, em filhote de tamanduá-bandeira atendido em nosso
serviço.
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Figura 2. Ecocardiograma, modo
B e doppler colorido, em corte
paresternal longitudinal esquerdo
(apical quatro câmaras) com
presença de estenose valvar
tricúspide. Seta indicando região
de visibilização da estenose.
Fonte: Setor de Diagnóstico por
Imagem do HOVET-UFU.

Figura 3. Ecocardiograma, modo
B, em corte paresternal
longitudinal esquerdo
evidenciando a estenose de
artéria pulmonar. Seta indicando
região de visibilização da
estenose. Fonte: Setor de
Diagnóstico por Imagem do
HOVET-UFU.

Figura 4 - Ecocardiograma, modo
B, em corte paresternal cranial
esquerdo (apical quatro câmaras)
evidenciando a estenose de
região infundibular direita. Seta
indicando região de visibilização
da estenose. Fonte: Setor de
Diagnóstico por Imagem do
HOVET-UFU.

   Em decorrência da manutenção do quadro de pneumonia
aspirativa sem melhora evidente, sete dias após o início do
tratamento houve troca no protocolo de antibioticoterapia para
amoxicilina e clavulanato de potássio 10mg/kg/IM/ SID e metroni-
dazol 15mg/kg/via sonda/BID. 
    No nono dia, o animal veio a óbito, antes da instituição do
tratamento para a cardiopatia relatada. 
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