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A ruptura de cordas tendíneas é
considerada uma das causas mais
comuns de insuficiência mitral, podendo
ser causada por endocardiose valvular
(EV). A evolução da EV pode acometer as
cordas tendíneas, que se tornam mais
espessas, edemaciadas e menos flexíveis.

Introdução

Um cão da raça Maltês, macho de 10 anos,
foi encaminhado para realização de
exame necroscópico no Setor de
Patologia da Faculdade de Medicina
Veterinária de Araçatuba – UNESP com
histórico de endocardiose mitral,
prolapso de válvula mitral e suspeita de
ruptura de corda tendínea. Frente à piora
progressiva dos sinais clínicos optou-se
pela eutanásia.
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Os achados macroscópicos e microscópicos
confirmaram o diagnóstico clínico de
ruptura de corda tendínea decorrente de
EV de grau 4.

Relato de caso
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Figura 1. Ventrículo esquerdo apresentando
hipertrofia moderada e valva mitral com nódulos
multifocais a coalescentes, brancos, lisos, brilhantes e
firmes, além da presença da ruptura de uma das
cordas tendíneas.

Figura 3. Microscopia da valva mitral. Redução da
densidade de colágeno na camada fibrosa (*).
Tricrômico de Masson. 20x.

Figura 2. Microscopia da valva mitral. Presença de
acúmulo de material mixoide entre feixes de
material eosinofílico (*) e células fusiformes
dispersas. HE. 10x.
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