
   RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E
ECOCARDIOGRAFIA EM UM FELINO COM
COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR.

         Foi realizado a radiografia latero-lateral esquerda e direita e

dorso ventral de tórax, onde foram visibilizadas alterações

radiográficas em silhueta cardíaca, com VHS de 8,9, sugestivo de

cardiomegalia.

        A ultrassonografia foi realizada com o paciente em decúbito

dorsal e previamente tricotomizado na região abdominal, onde foi

identificado alterações sugestivas de hepatomegalia e

esplenomegalia. 

    No exame ecocardiográfico convencional, o paciente foi

examinado em decúbito lateral direito e esquerdo e com prévia

tricotomia, onde foi demonstrado dimensão de câmara atrial

esquerda discretamente aumentada e correlação com a raiz aórtica

aumentada (Ae/AoB-2) e câmara ventricular esquerda dentro dos

limites de normalidade. Em relação às câmaras direitas, foi

observada dimensões aumentadas em relação aos limites de

normalidade. 

     Também foi visualizada aumento da função sistólica (FE- 93%;

AD%- 63%) (Figura 1A) e a presença de defeito septal medindo

6,3mm do tipo perimembranoso e com fluxo da esquerda para a

direita observado ao Doppler em cores (Figura 1B). O diagnóstico

para o presente caso foi de CIV isolada, pequena, do tipo

membranosa.

     As cardiopatias congênitas constituem em torno de 5% de todas

as cardiopatias, sendo que, a comunicação interventricular (CIV) é o

tipo mais comum dentre os felinos e resultado da falha na formação

do septo interventricular durante o período embrionário. 

     Esse defeito no septo pode ser classificado em perimembranoso,

supracristal, muscular ou posterior, com a maior parte pertencente

ao tipo perimembranoso, ou seja, situada imediatamente sob a valva

aórtica.
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     Foi atendido um gato, macho, de dois anos de idade pesando 4,4

kg, apresentando sopro holossistólico em foco tricúspide durante a

avaliação clínica. No exame físico geral o paciente se mostrou com o

apetite e ingestão hídrica normal, alerta, com escore corporal 5 (1 a

9), mucosas orais de coloração rósea, normotérmico e TPC de 2

segundos. O paciente foi submetido à exames complementares

como a radiografia, ultrassonografia e ecocardiografia. .
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Figura 1. Ecocardiografia de felino macho de dois anos de idade. A-)

Aumento da função sistólica revelando hipercinesia ventricular. B-)

Presença de defeito septal medindo 6,3mm do tipo perimembranoso e

com fluxo da esquerda para a direita.

      A determinação do diagnóstico deste tipo de cardiopatia depende,

principalmente, de exames complementares como

ecodopplercardiografia e exames radiográficos do tórax. O Doppler é

uma importante modalidade não invasiva para estimar a magnitude do

shunt, que mostrou um fluxo turbulento no interior do ventrículo direito

comprovando a presença de shunt da esquerda para a direita nesse

caso clínico. A hepatomegalia e a esplenomegalia observadas pela

avaliação ultrassonográfica revelam discreto grau de congestão do

lado direito. 

      Por ser considerado uma anomalia grave, incomum e que pode

conduzir à insuficiência cardíaca congestiva, síndrome de

Eisenmenger e morte súbita, o paciente deve ser avaliado de forma

frequente e receber a terapia adequada para seu caso.
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