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1 - RESUMO 

Eletrocardiograma é uma ferramenta clinica muito utilizada na rotina da medicina 

veterinária, fornecendo informações cardiovasculares importantes relacionada a ritmo 

e frequência cardíaca.  No gráfico gerado pelo eletrocardiograma, a onda T representa 

a despolarização ventricular. 

A fisiologia de todos os animais demostra uma repolarização ventricular com onda 

positiva, sendo que o impulso elétrico percorre o ventrículo no sentido do epicárdio 

para o endocárdio. Com exceção da espécie canina, onde a repolarização poderá 

ocorrer de forma oposta, tendo como consequência a inversão da onda T, podendo 

essa onda ser apresentada de três formas: positiva, negativa ou bifásica. 

 

2 - INTRODUÇÃO 

O coração é uma bomba muscular que lança o sangue pelos vasos sanguíneos para 

todo o corpo através de alternância entre  relaxamento e contração das câmaras 

cardíacas.(KLEIN, 2014) 

O sistema de condução especializado do coração é encarregado de iniciar e organizar 

as contrações cardíacas. As células musculares cardíacas estão eletricamente 

ligadas, permitindo a propagação dos potenciais de ação cardíacos de célula  para 

célula, ou seja, por sincício funcional.(KLEIN, 2014; WARE, 2007).  

Cada batimento cardíaco é iniciado por um potencial de ação que manifesta-se 

espontaneamente em uma célula marca-passo do nó sinoatrial, iniciando a atividade 

elétrica, passando rapidamente de célula para célula através dos átrios, no 

atrioventricular, Feixe de His, fibras de Purkinje, que transportará o potencial de ação 

rapidamente pelas paredes internas de ambos os ventrículos, ocorrendo a contração 

ventricular. Depois os ventrículos relaxam, permanecendo o coração em repouso até 

um novo batimento. (KLEIN, 2014; WARE, 2007) 

O eletrocardiograma (ECG) forma um gráfico que registra o momento dos eventos 

elétricos no músculo cardíaco, que irá gerar deflexões de voltagens geradas pela 

despolarização atrial, a despolarização ventricular e a repolarização ventricular, 

formando as deflexões eletrocardiográficas, que são as ondas P, o complexo QRS e 

a onda T. (FERREIRA; SOUZA; CAMACHO, 1998; KLEIN, 2014) 

A onda P representa a despolarização atrial, sendo mostrada em uma deflexão 

positiva. A despolarização ventricular é dividida em três fases: a primeira representada 
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pela onda Q e formada por uma deflexão negativa, a segunda fase pela  onda R que 

possui uma deflexão positiva e a terceira fase pela onda S que possui uma deflexão 

negativa, formando o complexo QRS na derivação DII. O impulso elétrico ao 

desencadear a formação de uma onda P seguida pelo complexo QRS, caracterizará 

um ritmo cardíaca sinusal (FERREIRA; SOUZA; CAMACHO, 1998; WARE, 2007) 

A próxima fase é a  repolarização que começa em regiões do ventrículo, antes mesmo 

que a despolarização tenha sido finalizada, e os vetores iniciais acabam não se 

manifestando no eletrocardiograma. (FILIPPI, 2011) 

Após a despolarização ventricular todo o miocárdio está ativado, não existindo 

diferença significativa de potencial após o complexo QRS, de forma que observa-se 

um segmento isoelétrico, denominado de segmento ST. (FILIPPI, 2011) 

O Segmento ST representa uma fase precoce da repolarização ventricular, mostrando 

o tempo entre a despolarização ventricular e o inicio da repolarização.(FILIPPI, 2011) 

A repolarização do músculo ventricular forma uma deflexão de voltagem denominada 

de onda T. O padrão da repolarização nos cães é variável, podendo ser positiva, 

negativa ou bifásica, devido ao fato dessa repolarização nesses animais ser aleatória. 

Essa variação da deflexão da onda nos cães é considerado normal. (MARTIN, 2007; 

TILLEY et al., 2008)  

No padrão comum a repolarização é propagada para dentro através das paredes de 

ambos os ventrículos, ou seja, a superfície externa dos ventrículos será o primeiro 

tecido a repolarizar. A repolarização para dentro, do epicárdio para o endocárdio, cria 

dipolos, que tem suas extremidades negativas apontadas em direção à superfície 

interna de ambos os ventrículos, formando no ECG a ponta T positiva. (KLEIN, 2014) 

Porem em alguns cães a repolarização ventricular ocorre na mesma direção da 

despolarização, de dentro dos ventrículos (endocárdio) para fora (epicárdio). Esse 

padrão de repolarização gera uma voltagem negativa no membro torácico esquerdo, 

em comparação com o membro torácico direito, formando uma deflexão da onda T 

negativa. (KLEIN, 2014) 

A onda T Bifásica é formada quando o vetor está projetado no ângulo de 90 graus. O 

registro bifásico é uma deflexão intrínseca, indicando uma queda brusca de potencial 

que ocorre entre o pico da onda positiva e o vértice da onda negativa. (FILIPPI, 2011) 

 

3 - OBJETIVO  
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Analisar a prevalência das diferentes formas de apresentação da onda T em cães. 

Avaliar se existe predominância de alguma forma da onda T em diferentes raças. 

Verificar se essa inversão nesses animais pode apresentar algum prejuízo clinico ou 

alteração de alguma onda ou segmento ou intervalo.  

 

4 - METODOLOGIA 

Será avaliado eletrocardiogramas do ano 2014 até o ano 2018, de várias clinicas 

veterinárias, nas cidades de Caieiras e São Paulo, da espécie canina, de todas as 

idades, sexo, raças e tamanhos.  

 

5 – DESENVOLVIMENTO 

Coleta de exames ECG em clinicas veterinárias e inserção dos dados dos exames em 

planilha Excel para futura analise de software de estatística. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa se encontra em momento de coleta dos exames de ECG para compor o 

banco de dados para avaliação e interpretação.  
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