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1. RESUMO 
As anormalidades cardíacas são descritas como a terceira maior causa de 

queda de desempenho em cavalos atletas, ficando atrás apenas das alterações 

musculoesqueléticas e respiratórias.  

Pensando nisso, o presente estudo apresenta uma alternativa para melhorar 

o aprendizado da habilidade auscultatória cardíaca equina dos estudantes em 

medicina veterinária através de gravações digitais.  

Para realização do  estudo estão sendo utilizados os animais atendidos na 

rotina do setor de clínica e cirurgia de grandes animais do hospital veterinário da 

Universidade Anhembi Morumbi, bem como os animais atendidos em diferentes 

hospitais veterinários de equinos previamente contatados para que sejam gravados 

os sons cardíacos. Após identificado o animal,  utilizamos o estetoscópio 3M 

Littmann® Eletrônico modelo 3200 para a realização da gravação. 

Até o momento foram gravados sons de sons de taquicardia, sopro cardíaco e 

auscultação normal. Posteriormente, essas gravações possibilitarão uma avaliação 

comparativa do aprendizado dos alunos que tiveram acesso ao material e daqueles 

que não tiveram acesso. 

 

2. INTRODUÇÃO 
        As anormalidades cardíacas são descritas como a terceira maior causa de 

queda de desempenho em cavalos atletas, ficando atrás apenas das alterações 

musculoesqueléticas e respiratórias.(1) 
  Na medicina equina, há preocupação com a queda de desempenho em 

decorrência das disfunções cardiovasculares, responsáveis por alterações que se 

estendem desde uma intolerância ao exercício até a morte súbita. (1) 
  As alterações cardíacas são inicialmente identificadas pela a ausculta, nela 

avaliamos a frequência, o ritmo e a presença de sopros(2). Em média, considera-

se frequência cardíaca normal entre 28 a 44 bpm.(3) 
  Médicos veterinários utilizam o exame físico como uma ferramenta não-

invasiva para diagnosticar e avaliar a gravidade da doença e orientar ainda mais a 

decisão diagnóstica. (3)` 

  Na medicina humana, vários estudos tem mostrado a fragilidade da 

propedêutica. Recursos com softwares, aplicativos e simuladores de ausculta 



cardíaca têm colaborado de forma eficiente no desenvolvimento da habilidade 

propedêutica da ausculta dos diferentes sistemas. (4) 
  No entanto, estes recursos são escassos na medicina veterinária, o que faz 

com que a competência auscultatória dependa sempre da presença do animal 

com as diferentes patologias, o que acaba comprometendo de forma significativa 

a formação dos estudantes em medicina veterinária. 

3. OBJETIVO 
  Produzir  material didático para uso de estudantes de medicina veterinária 

referente aos diferentes sons cardíacos, por meio da gravação digital de 

diferentes ruídos cardíacos. 

Avaliar o aprendizado dos alunos de medicina veterinária utilizando as 

gravações digitais dos diferentes ruídos cardíacos. 

 

4. METODOLOGIA 
Gravação dos diferentes sons cardíacos 

Para realização do presente estudo estamos utilizando o estetoscópio 3M 

Littmann® Eletrônico modelo 3200, que tem a capacidade de capturar e 

armazenar diferentes sons, transmitindo-os em tempo real para o computador via 

Bluetooth®, possibilitando a elaboração de um banco de dados com os sons 

presentes na auscultação cardíaca de cavalos atendidos no Hospital Veterinário 

da Universidade Anhembi Morumbi e em diferentes hospitais veterinários de 

equinos previamente contatados. 

Avaliação do aprendizado 
Após a coleta, o material didático será disponibilizado a professores e 

alunos de uma determinada turma da disciplina de Clínicas de Grandes Animais I, 

para utilização em aula e auto-estudos. 
No termino da disciplina, estes alunos irão, por meio de avaliação em 

cases para tomada de decisão, ter que identificar os diferentes ruídos e associá-

los as respectivas patologias. 

O mesmo tipo de avaliação será aplicada à outra turma da disciplina de 

Clinicas de Grandes, que obterá seu conhecimento da forma convencional. 

Os cases serão corrigidos pelos docentes da disciplina e os resultados 

serão analisados de forma comparativa com as devidas análises estatísticas. 



 

5. DESENVOLVIMENTO 
Estão sendo utilizados animais atendidos na rotina do setor de clínica e 

cirurgia de grandes animais do Hospital Veterinário da Universidade Anhembi 

Morumbi, bem como animais atendidos em diferentes hospitais veterinários de 

equinos previamente contatados, que apresentavam normalidade e alterações na 

ausculta cardíaca.  
Após a gravação, as mídias foram transferidas para o computador através 

do Software 3M™ Littmann® StethAssist™ no formato de áudio wav e 

posteriormente convertidas para o formato mp3. As gravações foram identificadas 

e editadas para a remoção de ruídos e aumento do volume da mídia. 

A segunda fase do trabalho que consiste em avaliar o aprendizado dos 

alunos de medicina veterinária utilizando as gravações digitais, ainda não foi 

iniciada. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
O banco de dados está sendo formado com as diferentes  gravações de 

auscultação cardíaca. Até o momento foram gravados sons de taquicardia, sopro 

cardíaco e auscultação normal. 
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