
PARÂMETROS
ECOCARDIOGRÁFICOS EM CÃES 

DA RAÇA BULL TERRIER

  Após autorização da Comissão de Ética na Utilização de
Animais da própria instituição (protocolo 102/18), foram
examinados dez cães, da raça Bull Terrier, machos e
fêmeas, de idades variando entre 3 meses e 6 anos de
idade. De forma sistemática, em todos os animais foram
realizadas: 

   

    

    Dentre os animais avaliados, uma cadela de seis anos de
idade foi diagnosticada com insuficiência valvar mitral de
grau discreto e apenas um cão macho de cinco anos
possuía estenose aórtica. Esse animal apresentava sopro
sistólico de grau II, como única alteração clínico-
cardiológica, e no ecodopplercardiograma as cúspides da
valva aórtica fusionadas com abertura parcial das mesmas,
anel fibroso na aorta e fluxo sistólico turbulento no interior
da artéria aorta, pelo estudo Doppler e mapeamento de
fluxo em cores, caracterizando a patologia. Esses dois cães
cardiopatas foram excluídos do estudo. 
   Para os dados obtidos nos oito cães hígidos, utilizou-se
estatística descritiva simples, por meio dos testes de média
e desvio padrão. Os parâmetros obtidos ao
ecodopplercardiograma foram listados, conforme tabela a
seguir: 

   Os cães da raça Bull Terrier são predispostos a estenose
aórtica  , uma cardiopatia congênita caracterizada pela
formação de um anel fibroso abaixo das valvas
semilunares da aorta, levando a obstrução e impedimento
do esvaziamento eficiente do ventrículo esquerdo³. Em
nosso serviço, no mesmo ano, foram atendidos dois
animais dessa raça com estenose de aorta. Depois disso,
objetivou-se estudar outros cães da mesma raça para
gerar parâmetros ecocardiográficos.
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   A limitação desse estudo se dá no pequeno número amostral.
Porém, observou-se a incidência de estenose aórtica em um cão,
reforçando a predisposição racial para cardiopatia congênita e a
necessidade de exames cardiológicos de rotina nesses animais.
Além disso, acredita-se que os dados obtidos podem ser usados
em estudos posteriores.
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avaliação clínico-cardiológica

aferição da pressão arterial sistólica

ecodopplercardiograma e eletrocardiograma

   No eletrocardiograma obtiveram-se os seguintes índices:
frequência cardíaca (136 ± 20,22bpm), duração da onda P
(48 ± 7,18ms), amplitude da onda P (0,12 ± 0,07mV),
intervalo PR (99 ± 25,76ms), duração do complexo QRS a (80
± 10,13ms), amplitude do complexo QRS (0,95 ± 0,50 mV),
intervalo QT (193 ± 17,10ms). 
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Tabela 1 - Avaliações realizadas no ecodopplercardiograma dos noves cães da
raça Bull Terrier sadios.

FC, frequência cardíaca (bat/min); ESIV, espessura da parede do septo interventricular (cm); EPLVE, espessura da
parede livre do ventrículo esquerdo (cm); DDVE, diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (cm); DSVE, diâmetro
sistólico do ventrículo esquerdo (cm); FEVE, fração de ejeção do ventrículo esquerdo (%); DAo, diâmetro da aorta (cm);
DAE, diâmetro do átrio esquerdo (cm), AE/Ao, relação entre átrio esqquerdo e aorta; VOE, velocidade da onda E (m/s);
TDOE, tempo de desaceleração da onda E (ms); VOA, velocidade da onda A (m/s); E/A, relação entre onda E e onda A;
TRIV, tempo de relaxamento isovolumétrico (ms); VMFP, velocidade áxima do fluxo pulmonar (m/s); VMFAo, velocidade
máxima do fluxo aórtico (m/s).


