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Este estudo retrospectivo – aprovado pelo comitê de ética e bem estar animal (CETEA/CAV) – 

foi designado a fim de investigar a correlação entre as evidências radiográficas, em cães, 

sugestivas de aumento cardíaco e os achados ecocardiográficos.  

104 pacientes caninos, oriundos da rotina do Hospital de Clínica Veterinária “Lauro Ribas 

Zimmer” - CAV/UDESC e de uma clínica particular em Lages/SC, durante os anos de 2013 a 

2016, foram submetidos à avaliação ecocardiográfica e radiografia torácica. Obtiveram-se 

radiografias nas projeções ortogonais lateral direita e ventro-dorsal. Os exames ecocardiográficos 

foram realizados com o aparelho de ecocardiografia HD15 Ultrasound System Philips® 

Healthcare pelo mesmo avaliador, para evitar que esta variável interferisse na avaliação dos 

modos (bidimensional, unidimensional, Doppler pulsado, contínuo e por mapeamento de fluxo 

em cores e Doppler tecidual). 

Nas radiografias, diversos parâmetros indicadores de aumento das câmaras cardíacas foram 

avaliados e graduados de forma subjetiva de acordo com a gravidade, de 0 a 3, sendo 0 sem 

indicativo de aumento, 1 aumento discreto, 2 moderado e 3 grave. Também foi calculado o 

vertebral heart size (VHS) na projeção lateral direita, composto pelos eixos curto e longo da 

silhueta cardíaca em relação à unidade de vértebras ocupadas a partir da quarta torácica. 

Utilizaram-se parâmetros estabelecidos para as diferentes raças para determinação de 

cardiomegalia de acordo com o VHS. 

Por meio da estatística descritiva, os achados radiográficos subjetivos sugestivos de aumento das 

câmaras cardíacas foram expostos, segundo a classificação por escore, em comparação ao 

aumento determinado acuradamente pela ecocardiografia. Também foram realizadas as análises 

de regressão linear e de correlação de Pearson (r) para cada animal em relação aos índices 

ecocardiográficos e os achados radiográficos objetivos, incluindo VHS, eixo longo e eixo curto. 

Os valores de r foram submetidos a teste de significância por meio do teste t de Student, 

considerando significativo p < 0,05. Com isso, obtiveram-se diagramas de dispersão para 
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representação do comportamento de correlação das variáveis radiográficas objetivas e os índices 

ecocardiográficos. 

Como as câmaras cardíacas direitas sofrem maior variação quanto à normalidade – devido ao 

acúmulo de gordura pericárdica e as conformações torácicas distintas dentre as diversas raças – 

supõe-se que o exame radiográfico superestime as suas dimensões. O r de Pearson nas variáveis 

correlacionadas variou entre 0,3813 e 0,2021, demonstrando relação fracamente positiva, apesar 

de estatisticamente significativa. Isso indica uma tendência, mesmo que discreta, de ocorrer 

mudança das variáveis radiográficas quando há alteração morfofuncional cardíaca, evidenciada 

de forma acurada pelo ecocardiograma.  

No entanto, observa-se que apenas os índices ecocardiográficos ligados ao átrio esquerdo 

apresentaram correlação significativa, ou seja, os achados radiográficos que indicam aumento 

dessa câmara tem maior probabilidade de ir ao encontro dos resultados da ecocardiografia, 

indicando também um aumento de suas dimensões. Já quanto às câmaras direitas, nenhuma 

mensuração ecocardiográfica apresentou correlação com os achados radiográficos.  

Os valores encontrados neste estudo diferem dos obtidos por Nakayama et al. (2001), que indicou 

altos índices de correlação (r>0,7) entre variáveis radiográficas, ecocardiográficas e 

eletrocardiográficas. No entanto, ele utilizou apenas 16 cães de grande porte e considerados 

saudáveis, nos quais a cardiomegalia fora induzida através de um eletrodo bipolar e um 

marcapasso, permitindo que as variáveis fossem avaliadas progressivamente, de acordo com 

graus conhecidos de aumento cardíaco. Além disso, o marcapasso induziu dilatação do coração, 

permitindo aumento biatrial e biventricular em proporções semelhantes, evento incomum nas 

doenças habitualmente acompanhadas na rotina clínica, como nos pacientes avaliados no presente 

estudo.  


