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RESUMO 

GARCÍA, D.F: Dosagem de óxido nítrico e sulfeto de hidrogênio em cães com 
hipertensão arterial pulmonar pré-capilar suplementados com L-arginina. 2022. 86 f , 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022 

A hipertensão pulmonar arterial (HPA) é uma condição clínica que ganhou importância 

nos últimos anos na medicina veterinária de pequenos animais, devido à não 

especificidade das manifestações clínicas, tornou-se um grande desafio para o clínico 

veterinário no diagnóstico. A HPA é uma condição multifatorial e insidiosa que pode 

ser grave e até fatal. O prognóstico é extremamente variável e depende do grau de 

hipertensão. Atualmente na terapêutica da doença utilizam-se inibidores da 

fosfodiesterase 5, como o sildenafil e tadafil, com resultados variáveis, e em alguns 

casos podem ser considerados os antagonistas dos receptores da endotelina e os 

análogos da prostaciclina, porém são alternativas terapêuticas de alto custo e ainda 

com poucos estudos que demostrem a eficácia na espécie. Devido a isso, novas 

opções terapêuticas se fazem necessárias, sendo o aminoácido L- arginina um 

potencial agente a ser empregado no tratamento da HPA, uma vez que é utilizado na 

síntese do oxido nítrico, um potente vasodilatador e inibidor da ativação de plaquetas 

que poderia resultar na redução da pressão arterial pulmonar. Sendo assim, o estudo 

teve por objetivo avaliar o efeito da suplementação oral de L-arginina no controle de 

parâmetros clínicos, ecocardiográficos e na produção de oxido nítrico (ON) e sulfeto 

de hidrogênio (H2S), qualidade de vida de cães diagnosticados com hipertensão 

pulmonar pré-capilar. Para isso foram utilizados 16 animais com diagnostico de HPA 

pré-capilar em um ensaio clínico duplo-cego randomizado, subdivididos em dois 

grupos (placebo e arginina). Os animais foram selecionados a partir da rotina de 

atendimento do serviço de Cardiologia Veterinária do Hospital Veterinário da FMVZ-

USP sob aprovação da Comissão de Ética e Uso de Animais (CEUA n°7885220817). 

Foram utilizados como critérios de inclusão cães adultos com hipertensão pulmonar 

de tipo pré-capilar com gradiente de pressão pulmonar estimada pela ecocardiografia 

superior a 35 mmHg, não sendo incluídos animais com doenças sistêmicas, como 

doença renal, hepática, diabetes, entre outras, arritmias que acometessem o débito 

cardíaco, insuficiência cardíaca congestiva e diagnosticados para dirofilariose e 



  

erliquiose. Todos os cães elegíveis para o estudos foram submetidos à randomização 

e padronização de dieta por 30 dias, após este período, foram suplementados com L-

arginina em 100 mg/kg a cada 8 horas ou placebo por 30 dias. As avaliações foram 

realizadas nos dias 0, 7 e 30 de acompanhamento e consistiram em coleta de 

amostras de sangue para determinação do ON e H2S, exame clínico completo, 

aferição de pressão arterial pulmonar por meio da ecocardiografia com doppler e 

foram obtidos os gradientes de pressão pulmonar além da ecocardiografia 

convencional nos modos bidimensional para estimar a probabilidade de HPA, aferição 

da pressão arterial sistêmica aplicação de questionário de qualidade de vida. Foi 

incluído também um grupo controle com 10 animais sadios que foram tratados com L-

arginina e avaliados as dosagens séricas de ON e H2S a fim de ter valores séricos em 

animais com alguma doença preexistente. Quando houver diferenças significativas 

detectadas pelo teste F da ANOVA, comparações serão conduzidas pelo Teste de 

Shapiro- Wilk. Para todos os testes será considerado um nível de significância de 5%. 

 

Palavras-chave: ecocardiografia, nutracêutico. doença pulmonar, pressão arterial 

pulmonar.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

GARCÍA, D.F: Dosage of nitric oxide and hydrogen sulfide in dogs with precapillary 
pulmonary arterial hypertension supplemented with l-arginine. 2022. 86 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022 

Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a clinical condition that has gained 

importance in recent years in small animal veterinary medicine, due to the non-

specificity of clinical manifestations, it has become a major challenge for the 

veterinarian in diagnosis. PAH is a multifactorial and insidious condition that can be 

serious and even fatal. The prognosis is extremely variable and depends on the degree 

of hypertension. Currently, phosphodiesterase 5 inhibitors, such as sildenafil and 

tadafil, are used in the disease treatment, with variable results, and in some cases, 

they can be considered endothelin receptor antagonists and prostacyclin analogues, 

but they are high-cost therapeutic alternatives and still with few studies that 

demonstrate the effectiveness in the species. Because of this, new therapeutic options 

are needed, the amino acid L-arginine being a potential agent to be used in the 

treatment of PAH, since it is used in the synthesis of nitric oxide, a potent vasodilator 

and inhibitor of platelet activation that could result in a reduction in pulmonary arterial 

pressure. Thus, the study aimed to evaluate the effect of oral L-arginine 

supplementation in the control of clinical and echocardiographic parameters and in the 

production of nitric oxide (NO) and hydrogen sulfide (H2S), quality of life in dogs 

diagnosed with hypertension precapillary lung. For this, 16 animals diagnosed with 

precapillary PAH were used in a randomized double-blind clinical trial, subdivided into 

two groups (placebo and arginine). The animals were selected from the care routine 

of the Veterinary Cardiology service of the Veterinary Hospital of FMVZ-USP under 

approval by the Committee on Ethics and Use of Animals (CEUA n°7885220817). As 

inclusion criteria, adult dogs with precapillary pulmonary hypertension with pulmonary 

pressure gradient estimated by echocardiography greater than 35 mmHg were used, 

not including animals with systemic diseases such as kidney, liver, diabetes, among 

others, arrhythmias that affected cardiac output, congestive heart failure and 

diagnosed with heartworm and ehrlichiosis. All dogs eligible for the study underwent 

randomization and diet standardization for 30 days, after which they were 

supplemented with L-arginine at 100 mg/kg every 8 hours or placebo for 30 days. The 



  

evaluations were carried out on days 0, 7 and 30 of follow-up and consisted of 

collecting blood samples to determine NO and H2S, complete clinical examination, 

measurement of pulmonary arterial pressure using Doppler echocardiography, and 

pressure gradients were obtained in addition to conventional echocardiography in two-

dimensional modes to estimate the probability of PAH, measurement of systemic blood 

pressure, application of a quality-of-life questionnaire. A control group was also 

included with 10 healthy animals that were treated with L-arginine and evaluated the 

serum levels of ON and H2S to have serum values in animals with some preexisting 

disease. When there are significant differences detected by the ANOVA F test, 

comparisons will be conducted by the Shapiro- Wilk. For all tests, a significance level 

of 5% will be considered. 

Keywords: echocardiography, nutraceutical. pulmonary disease, pulmonary arterial 

pressure 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma doença caracterizada pelo 

incremento da pressão arterial constante na vasculatura pulmonar, de etiologia 

variável que agrupa doenças, cardiovasculares, respiratórias e sistêmicas. Na 

medicina veterinária a causa mais comum de HAP em cães, é a insuficiência cardíaca 

congestiva direita associada a degeneração valvar mixomatosa mitral (IVCM) 

(KELLIHAN; STEPIEN, 2012; MURPHY et al., 2017; REINERO et al., 2020),  seguido 

da Dirofiliarose presente em zonas endêmicas (GLAUS et al., 2004; KELLIHAN; 

STEPIEN, 2010), e doenças respiratórias crónicas (SCHOBER; BAADE, 2006; 

JAFFEY et al., 2019). 

 A ferramenta ouro para o diagnóstico da HAP é avaliação da pressão da 

artéria pulmonar por meio da avaliação hemodinâmica com cateter intracardíaco 

(ALTO et al., 2018), que na medicina veterinária não é acessível devido aos altos 

custos, à falta de treinamento profissional e a necessidade de anestesiar os animais. 

Porém, a ecocardiografia é usada para determinar o processo patológico subjacente, 

o grau de deterioramento hemodinâmico e a probabilidade de ter ou não HAP 

(KELLIHAN; STEPIEN, 2010; REINERO et al., 2020). 

 Portanto, o tratamento farmacológico para HAP inclui vasodilatadores 

pulmonares que tratam as anomalias fisiopatológicas associadas, mas não a causa 

base. São eles, por exemplo, os inibidores seletivos da fosfodiesterase V que agem 

na via  do oxido nítrico (ON), os análogos da prostaciclina  e os antagonistas dos 

receptores de endotelina, de difícil acesso em função dos custos elevados (KELLUM; 

STEPIEN, 2007).  

 O aminoácido L-arginina tem sido usado devido ao seu potencial efeito de 

liberação e disponibilização do ON para o endotélio vascular, que reduz 

significativamente o estresse oxidativo na artéria pulmonar, promove angiogênese e 

reduz a resistência vascular pulmonar (HOWELL et al., 2009; FLYNN; KELLIHAN; 

TREPANIER, 2017). 

 O sulfeto de hidrogênio (H2S), considerado como o terceiro gasotransmissor 

associado ao ON e ao monóxido de carbono, tem sido proposto como uma molécula 

gasosa que desempenha um papel no processo fisiopatológico de doenças 

cardiopulmonares com potencial de angiogênese quando é ligado ao ON (COLETTA 

et al., 2012). Além disso, também contribuiu na atenuação da HAP em ensaios 
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experimentais com ratos suplementados com L-Arginina por via oral (YANFEI et al., 

2006). 

 Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a produção de ON e H2S 

em cães com HAP pré- capilar suplementados ou não com L-Arginina, assim como 

investigar o efeito da suplementação em índices ecodopplercardiográficos de HAP. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A HIPERTENSÃO PULMONAR: DEFINIÇÃO HEMODINÂMICA 

  

 A HAP é um incremento constante da pressão arterial em caninos, 

usualmente é secundária a uma doença cardíaca congênita e subsequente  

remodelamento cardíaco, doença crônica respiratória ou aumento da pressão atrial 

esquerda (MURPHY et al., 2017). A HAP é definida como um síndrome onde existe 

um aumento da pressão da artéria pulmonar acima de 25 mmHg e esta é influenciada 

pelo fluxo sanguíneo pulmonar, resistência vascular pulmonar e a pressão venosa 

pulmonar (KELLUM; STEPIEN, 2007; ATKINSON et al., 2009; KELLIHAN; STEPIEN, 

2010).  

 O cateterismo cardíaco é a ferramenta ouro que permite o diagnóstico preciso 

e a diferenciação de hipertensão pulmonar pré ou pós-capilar, a gravidade da doença 

e as consequências sobre a função cardíaca direita (SIMONNEAU et al., 2019). 

Mediante uso do cateter “Swan-Ganz”,  é  possível avaliar a pressão arterial pulmonar 

sistólica média (PAPm)  e o débito cardíaco (DC) (SWAN et al., 1970). Este cateter 

quando localizado na artéria pulmonar pode avaliar o gradiente de pressão arterial 

pulmonar em cunha (PAWP), o qual reflete a pressão venosa pulmonar e assim, com 

os dados obtidos pelo cateterismo, deve ser calculada a resistência vascular pulmonar 

(RVP= PAPm-PAWP/ DC) (GALIÈ et al., 2016a; SANZ et al., 2019).  

 Com os dados obtidos é possível definir hemodinamicamente que a HAP pré-

capilar está caracterizada por uma  PAPm e RVP elevada masPAWP com valores 

normais (<15 mmHg), enquanto que na HAP pós capilar, são achadas as PAP, PAPm 

e PAWP estão elevadas isso devido a que ao aumento da pressão atrial esquerda, 

sem aumento da RVP (HOEPER et al., 2013). O  aumento da PAWP é comum em 

cães com IVCM, cardiomiopatia dilatada, miocardites e distensão atrial por fibrilação 

atrial (POSER; GUGLIELMINI, 2016).  

  Existe também uma fase mista da HAP (pré e pós capilar) que há de ser 

considerada pelo  aumento constante da pressão dentro do átrio esquerdo e 

subsequente sobrecarga de volume para as veias pulmonares, que  ao passar do 

tempo torna-se crônica e repercute em vasoconstrição arterial pulmonar com aumento 

da RVP, o que faz que o ventrículo direito tenha que vencer uma pressão maior 

(ATKINSON et al., 2009; KELLIHAN; STEPIEN, 2012; REINERO et al., 2020). 
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2.1.1 INCIDÊNCIA DA HAP 

  

Na medicina humana,  estima-se que  60 a 80 % da com insuficiência valvar 

mitral, doença cardíaca congestiva esquerda, incluindo aqueles com disfunção 

primaria ventricular esquerda desenvolvem HAP (MCLAUGHLIN et al., 2009). 

Segundo dados do American College of Cardiology e o American Heart Association 

(2009),30% das crianças com shunts cardíacos esquerda à direita que não são 

submetidos a cirurgia desenvolvem HAP, pessoas com diagnóstico de HIV 0.5%, 

hipertensão portal 2 a 6%, hemoglobinopatias 30% dos quais 10 %  são por doença 

falciforme, 15%  outras etiologias como a telangiectasia hemorrágica hereditária. 

Estes concluem que somente as causas idiopáticas ou primárias são pouco 

incidentes, afetando 15 indivíduos em um milhão.  

Na veterinária existem poucos estudos que referem a incidência da HAP de 

origem pré-capilar em cães, mas há um número de estudos publicados sobre aorigem 

da HAP. Nesses estudos, a prevalência da doença é consequente a degeneração 

valvar mitral e varia de 30 a 74% (KELLIHAN; STEPIEN, 2012). Em um estudo feito 

por KELLUM e STEPIEN (2007), onde avaliaram o citrato de sildenafila em 22 cães 

com HAP, somente  50% do total de animais tinham HAP associada a doença 

respiratória. Em um estudo prospectivo feito por Serres et al (2007), de um total de 

105 exames ecocardiográficos só  13% dos casos se encaixavam nos critérios de HAP 

associada a alterações respiratórias crônicas, enquanto SHOBER et al. (2006) 

referem valores de 44% em cães de raça West Highland White Terrier.  

Embora a doença valvar mitral e a insuficiência cardíaca congestiva direita seja 

a maior causa de HAP (REINERO et al., 2020),  a Dirofiliarose deve ser  incluída como 

uma segunda causa de HAP em zonas endêmicas (GLAUS et al., 2004; KELLIHAN; 

STEPIEN, 2010).  

2.1.2 CLASSIFICAÇÃO DA HAP 

 

Na medicina humana, durante a comemoração do terceiro congresso mundial 

da HAP em Veneza, Itália em 2003, a HAP foi classificada com base na sua etiologia 

e estes critérios foram adotados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Os 

conceitos e critérios clínicos foram divididos em 5 grupos (Tabela 1) (SIMONNEAU et 

al., 2004; MCLAUGHLIN et al., 2009). 
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Tabela 1.  Classificação da HAP segundo a Organização mundial da saúde. 

1. Hipertensão Pulmonar Idiopática 

a. Idiopática 

b. Familiar  

c. Associada com: 

i.Doença vascular do colágeno  

ii.Shunts sistêmicos, pulmonares congênitos  

iii.Hipertensão portal  

iv.Infecção por HIV  

v.Drogas e toxinas  

vi.Outros (desordens tireoidianas, doença de armazenamento do glicogênio, 
doença de Gaucher, telangiectasia hemorrágica hereditária, 
hemoglobinopatias, distúrbios mieloproliferativos, esplenectomia 

d. Associado ao envolvimento significativo de veias ou capilares 

i.Doença veno-oclusiva pulmonar  

ii.Hemangiomatose capilar pulmonar 

e. Hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido 

2. Hipertensão pulmonar com doença cardíaca esquerda 

a. Doença do coração atrial ou ventricular do lado esquerdo  
b. Doença valvar cardíaca do lado esquerdo 

3. Hipertensão pulmonar associada a doenças pulmonares e/ou hipoxemia 

a. Doença pulmonar obstrutiva crônica  
b. Doença pulmonar intersticial  
c. Distúrbios respiratórios do sono 
d. Afecções da hipoventilação alveolar  
e. Exposição crônica a grandes altitudes  
f. Anormalidades do desenvolvimento 

4.  Hipertensão pulmonar devido a doença trombótica e/ou embólica crônica 

a. Obstrução tromboembólica das artérias pulmonares proximais 

b. Obstrução tromboembólica das artérias pulmonares distais  

c. Embolia pulmonar não trombótica (tumor, parasitas, material estranho). 

5. Outros: Sarcoidose, histiocitose X, linfangiomatose, compressão de vasos 
pulmonares (adenopatia, tumor, mediastinite fibrosante) 

 

 

O American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) também publicou 

um consenso para classificar, tratar e monitorar cães com hipertensão pulmonar, 

sendo similar a proposta feita na medicina humana com modificações baseadas na 
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apresentação clínica, características hemodinâmicas, fisiopatologia e tratamento 

(Tabela 2). (REINERO et al., 2020) 

 

Na primeira classificação encontra-se a hipertensão pulmonar associada a 

alterações hereditárias, shunts cardiogênicos congênitos, vasculite pulmonar e 

causas idiopáticas que não podem ser determinadas, mas são consideradas como 

uma condição rara e agressiva, caraterizada por uma elevação progressiva da PAP, 

insuficiência cardíaca direita e morte (TALAVERA; FERNANDEZ DEL PALACIO, 

2007; TOYOSHIMA et al., 2007; KELLIHAN; STEPIEN, 2012). 

 A classe 2 é estão a HAP por aumento da pressão venosa capilar com 

características de aumento da PWAP, e aumento da RVP determinada pelo 

cateterismo cardíaco direito. Neste grupo podem ser encontradas doenças tais como 

a IVCM, cardiomiopatia dilatada, miocardites e distensão atrial por fibrilação atrial 

(POSER; GUGLIELMINI, 2016).  

A classe 3 da classificação envolve aquelas doenças pulmonares crônicas/ 

hipoxia, devido a constante elevação da RVP e ausência do aumento da pressão atrial 

esquerda e é categorizada como uma HAP de tipo pré-capilar (MURPHY et al., 2017; 

JAFFEY et al., 2019). No tipo 4 está a HAP tromboembólica ou doença embólica 

pulmonar, causada por uma disfunção do endotélio e remodelamento 

arterioopulmonar vascular inadequado que, associado a obstrução mecânica do 

lúmen vascular, aumenta a RVP.  Nos casos de cães com Angiostrongylus ou 

Dirofilaria, que pertencem à classe 5 na ausência de tromboembolismo pulmonar 

significativo, pode existir uma HAP discreta a moderada, devido a presença de filarias 

adultas nas artérias pulmonares que causa obstrução mecânica e reduz o lúmen 

arterial pela resposta inflamatória e as vezes pode piorar a apresentação clínica 

quando gera trombo (TALAVERA; FERNANDEZ DEL PALACIO, 2007). 

Para a classificação do tipo 6 e último, estão categorizadas as doenças 

multifatoriais e de mecanismos desconhecidos ou aquelas doenças que são contidas 

em dois ou mais grupos (fase mista), também doenças miscelâneas principalmente 

aqueles distúrbios que geram compressão dos grandes vasos sanguíneos 

pulmonares secundários a lesões massivas, como são as neoplasias e os granulomas 

(KELLIHAN, 2010; KELLIHAN; STEPIEN, 2010; REINERO et al., 2020).  
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Tabela 2. Classificação da hipertensão pulmonar. Fonte: Adaptado de REINEIRO et al, (2020). 

1. Hipertensão pulmonar arterial 

a. Idiopática  

b. Herdada  

c. Induzida por toxinas e drogas  

d. Associado a: 

1d1. Shunts cardíacos congênitos  

             1d2. Vasculite pulmonar 

             1d3. Deposição amiloide pulmonar vascular   

2. Doença pulmonar veno-oclusiva, ou hemangiomatose pulmonar capilar 

3. Hipertensão pulmonar devido a doença cardíaca esquerda  

a. Disfunção ventricular esquerda  

2a1. Cardiomiopatia dilatada 

2a2. Miocardite   

b. Doença valvar 

2b1. Adquirida  

2b1a. doença mixomatosa valvar mitral  

2b1b. endocardite mitral  

c. Congênito/adquirido a doença cardíaca esquerda/obstrução da via de saída e 
cardiomiopatias congênitas  

2c1a. displasia valvar mitral  

2c2a. estenose valvar mitral  

2c3a. estenose aórtica  

3.   Hipertensão pulmonar secundaria a doença respiratória pulmonar/ hipóxia  

a. Desordens crônicas obstrutivas de vias aéreas  

3a1. Colapso bronquial traqueal ou do tronco principal 

3a2. Broncomalácia 

b. Doença primária do parênquima pulmonar  

3b1. Doença intersticial pulmonar  

3b2. Pneumonia em organização criptogênica/ pneumonia em organização secundária  

3b1b. Proteinose alveolar pulmonar  

3b1d. Doença pulmonar intersticial não classificada  

3b1e. Pneumonia eosinofílica/ Broncopneumopatia eosinofílica.  

3b2. Pneumonia infecciosa: pneumocystis, Ehrlichia 

3b3. Neoplasia pulmonar difusa 

c. Apneia obstrutiva do sono/ desordem respiratória do sono 

d. Exposição crônica à altas altitudes 

e. Doença pulmonar do desenvolvimento  

f. Miscelâneas, desordem bronquial, bronquiectasia, enfisema, pneumonectomia.  

4. Êmbolo pulmonar/ trombo/ tromboembolismo    

a. Agudo, massivo com disfunção ventricular direita ou submassivo sem disfunção ventricular 

direita  
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2.1.3 FISIOLOGIA CARDIOPULMONAR 

 

O coração, mediante o bombeamento sanguíneo, possui duas funções 

mecânicas fundamentais e essenciais para manter a correta circulação sistêmica, são 

elas: ejetar o sangue na sístole ventricular pela aorta e as artérias pulmonares e 

transportar substâncias metabólicas como o oxigênio, glicose, aminoácidos, ácidos 

graxos e lipídeos; manter os requerimentos necessários para os órgãos importantes 

como o cérebro, rins e coração pelo fluxo coronário, e receber sangue das veias 

pulmonares e cavas na diástole, a fim de fazer uma adequada drenagem da rede 

capilar pulmonar e sistêmica, além de participar na remoção de dióxido de carbono 

dos tecidos metabolizados mantendo assim aquela distribuição constante dentro do 

circuito cardíaco (HAMLIN, 1991; STEPHENSON, 2014; VAN HINSBERGH, 2017).   

 

O sistema cardiopulmonar está composto por dois subsistemas funcionais, o 

VD e a vasculatura pulmonar cada qual com suas características intrínsecas. Para o 

VD as características incluem contratilidade, rigidez da câmara, e em menor 

proporção o relaxamento ventricular ( todos dependentes da carga), e para o sistema 

vascular pulmonar, a resistência e complacência (NOORDEGRAAF et al., 2019). O 

fluxo sanguíneo através da circulação pulmonar é aproximadamente igual ao fluxo da 

circulação sistêmica, que varia só em condições de repouso e de exercício 

(SERVETUS; SERVETUS, 1987). 

Estruturalmente, o sistema vascular pulmonar está composto por uma 

complexa rede de artérias, veias e capilares com uma parede delgada 

(microcirculação), com resistência vascular de baixa pressão e alta capacidade. As 

pressões arteriais pulmonares normais em cães são: 25 mm/Hg sistólica, 8 mm/Hg 

diastólica e uma média de 12 -15 mm/Hg, com um débito cardíaco de 2,5 l/min. A 

b. Crônica 

5. Parasitária (Dirofilaria ou Angiostrongylus) 

6. Hipertensão pulmonar multifatorial ou com mecanismos desconhecidos  

a. Desordens com clara evidência de dois ou mais grupos patológicos subjacentes 1-5 

contribuidora à HAP 

b. Massas compressivas das artérias pulmonares (neoplasias, granulomas fúngicos etc.)  

c. Outras desordens de mecanismo desconhecido  
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distensão das paredes da vascularização pulmonar permite que aumentos mínimos 

na PA sejam compensados, e estima-se que nos pulmões saudáveis dos cães pode 

se perder aproximadamente  60% do tecido vascular pulmonar antes de gerar HAP 

(WARE, 2007; KELLIHAN, 2010; STEPHENSON, 2014; JOHNSON, 2016). 

Em cada sístole ventricular as válvulas semilunares abrem de forma abrupta a 

fim de encaminhar o sangue para os pulmões ou à circulação sistêmica, determinados 

sempre pela pré-carrega e pós-carga cardíaca.  Ao começo da sístole a sangue não 

sai imediatamente do ventrículo esquerdo pela aorta umas vezes que a valva aórtica 

permanece fechada até que o volume ventricular vença a pressão aórtica. Esse 

momento no qual o volume sanguíneo ventricular não altera as pressão é denominado 

como fase de contração isovolumétrica (HAMLIN, 1991), entretanto, na artéria aórtica 

e no ventrículo esquerdo, as pressões são equivalentes durante a sístole e depois que 

a válvula aórtica se fecha , a pressão do ventrículo esquerdo cai abruptamente 

enquanto que a pressão da artéria aórtica vai caindo mais devagar afim de permitir o 

correto fluxo sanguíneo através dos capilares.  

Cada sístole será seguida por uma diástole ventricular, ou seja, relaxamento 

dos ventrículos para seu correto enchimento sanguíneo, de forma que o sangue 

proveniente das veias pulmonares e cavas passam pelos átrios e valvas 

atrioventriculares. Para que aconteça o adequado enchimento ventricular, uma 

primeira fase da diástole ventricular ocorre onde musculo cardíaco  relaxa e a pressão 

do VE reduz até níveis próximos da pressão aórtica, momento conhecido como 

relaxamento isovolumétrico (sem alteração volumétrica ventricular).Na sequência, a  

pressão do VE continua a reduzir inicia-se  o acumulo de sangue dentro do AE e 

finalmente a abertura da valva mitral para iniciar o enchimento ventricular cardíaco na 

fase rápida e, por fim, diástase, contração atrial e início de outro ciclo (HALL, 2011; 

RIEDESEL, 2015; FAILS; MAGEE, 2018). 

A artéria pulmonar recebe o débito cardíaco com o sangue não oxigenado do 

ventrículo direito. Em cada sístole, o sangue localizado na membrana alvéolo-capilar 

no pulmão ingressa no processo de difusão, mecanismos pelos quais as substâncias 

dissolvidas atravessam as paredes dos vasos sanguíneos até o líquido intersticial e 

vice-versa.Neste caso,  o intercâmbio de solutos, como o oxigênio, dióxido de 

carbono, glicose, eletrólitos, ácidos graxos, e água pela osmose  sempre dependerá 

de uma parede capilar semipermeável composta por poros que impedem a passagem 

de moléculas maiores como as proteínas. Os capilares são os vasos sanguíneos mais 
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abundantes do sistema circulatório e seu volume sanguíneo corresponde a 5 % do 

volume total com um diâmetro médio de 3 a 10 𝜇m e são constituídos por um epitélio 

de uma só camada de células epiteliais denominado endotélio. As uniões entre o 

endotélio capilar e os poros interendoteliais permitem que o capilar seja 

semipermeável para facilitar o processo de difusão. O endotélio normalmente tem 

características antitrombóticas e profibrinolíticas que forma uma interface entre o 

sangue e o tecido e é um participante crítico na distribuição dos fluídos, inflamação, 

imunidade, angiogênese e homeostase, mas quando alterado, o endotélio se torna 

protrombótico e antifibrótico. A ativação endotelial pode ser feita pelo estresse 

oxidativo, hipóxia, inflamação agentes infecciosos, lesão do tecido ou eventos 

similares que resultam na produção de diferentes substâncias importantes na 

fisiopatologia da HAP (HAMLIN, 1991; KELLIHAN, 2010; HALL, 2011; 

STEPHENSON, 2014; RIEDESEL, 2015; ACKERMANN, 2017). 

A pressão parcial é definida como a quantidade de gás que se dissolve em um 

líquido, como acontece no plasma sanguíneo, e esta por sua vez dependerá das 

pressões atmosféricas e porcentagens individuais dos gases presentes. O intercambio 

começa quando a sangue procedente da artéria pulmonar, entra em contato com a 

membrana alvéolo-capilar com uma porcentagem maior de Co2 que O2 uma vez que 

o oxigênio é consumido pelos tecidos aumentando os níveis de Co2 e, 

consequentemente, a pressão parcial do CO2 (PaCO2). Um processo similar 

acontece no alvéolo pulmonar, onde as concentrações de O2 proveniente do ar 

atmosférico que entra por fluxo massivo em cada inspiração, aumentam e vence a 

pressão parcial de O2 (PaO2).  Estes gases se dirigem de um lugar de maior pressão 

até um de menor pressão, e o eritrócito que atravessa o capilar entra em contato com 

o alvéolo devido à curta distância que existe entre o capilar e o alvéolo (menos de 1 

𝜇m), e a hemoglobina presente no eritrócito capta o O2 fazendo que as pressões 

PaO2 e PaCO2 se equiparem à pressão alveolar. Por último, o sangue já oxigenado 

será recebido pelas veias pulmonar e se dirige até o átrio e ventrículo esquerdo onde, 

na sístole o sangue é encaminhado pela aorta para os outros tecidos do corpo 

(STEPHENSON, 2014; RIEDESEL, 2015; FAILS; MAGEE, 2018). 

O fluxo sanguíneo é determinado pela vasoconstrição ou vasodilatação, que 

por sua vez são dependentes de vários respostas neuro-hormonais, como a 

bradicinina, prostaglandina E1 e E2, histamina, que são estimuladas pelas células 

endoteliais que revestem os vasos sanguíneos (FARBER; LOSCALZO, 2004). O ON 
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é um potente vasodilatador e inibidor da ativação plaquetária e proliferação de células 

do musculo liso. Concentrações da isoforma endotelial do ON tem sido encontrada 

em com HAP especificamente idiopática e hipóxica. A síntese do ON ativa o guanilato 

ciclase e aumenta o GMP cíclico com efeitos de vasodilatação (BUDHIRAJA; TUDER; 

HASSOUN, 2004). Da mesma forma, o H2S exerce ação automática/ parácrina no 

interior dos vasos sanguíneos regulando as funções endoteliais e o vasorelaxamento 

que ocorre por ativação dos canais de K+ dependentes de ATP reduzindo o tônus 

vascular (ZHAO et al., 2001). 

 

2.1.4 FISIOPATOLOGIA DA HAP 

 

Como já foi descrito, a vascularização pulmonar normalmente é de baixa 

pressão, baixa resistência e de alta capacidade, a doença ocorre como consequência 

de um remodelamento da vasculatura pulmonar, e aumento da RVP que é calculada 

a partir de componentes como, PAPm, PAWP  e DC, (RVP= (PAPm- 

PAWP)/DC).Alterações em  qualquer um desses componentes pode levar ao aumento 

da RVP e causando resistência venosa ou pós capilar (VONK NOORDEGRAAF; 

WESTERHOF; WESTERHOF, 2017). Causas como, afecções das arteríolas 

pulmonares menores, a mistura da disfunção  endotelial, aumento da contratilidade 

das artérias pulmonares, proliferação e remodelamento do endotélio de células 

musculares lisas, tromboses in situ e estreitamento dos vasos sanguíneos resultam 

em uma resistência continua do fluxo pulmonar sanguíneo e alterações nas relações 

normais dos vasodilatadores e os inibidores do crescimento, fatores mitóticos e fatores 

antitrombóticos e protrombóticos quem aumentarão a pressão arterial pulmonar 

(FARBER; LOSCALZO, 2004; LAI et al., 2014). 

Várias substâncias endógenas são responsáveis pelo controle da pressão ou 

pelo desenvolvimento da HAP como, por exemplo, aprostaciclina que tem 

propriedades antiproliferativas e de vasodilatação, e o tromboxano tipo A3 com efeito 

vasoconstritor e agonista plaquetário em estado natural os quais, no curso da HAP, 

encontram-se desbalanceados de forma que os níveis de prostaciclina são diminuídos 

e tromboxano A3 aumentados. Por outro lado, a endotelina tipo 1, potente 

vasodilatador das células do músculo liso na artéria pulmonar e o ON principalmente 

o eNOS encontra-se diminuído, motivo pelo qual a vasoconstrição, a proliferação 

celular do músculo liso e a agregação plaquetária estarão presentes e, somado a isto, 
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a secreção de hormônios como a serotonina promove mais vasoconstrição, 

hiperplasia e hipertrofia celular, levando assim às alterações hemodinâmicas 

encontradas na HAP (GAID; SALEH, 1995; FARBER; LOSCALZO, 2004). Outras 

pesquisas referem também que a aldosterona contribui na modulação de receptores 

de endotelina B diminuindo os derivados do ON no endotélio pulmonar e causando a 

HAP (MARON et al., 2012).  

O acoplamento ventrículo arterial entende-se como a transferência de energia 

máxima desde o ventrículo à artéria pulmonar em cada batimento, isso a partir da 

relação do quociente entre elastância final sistólica (Ees) que é a medida para 

determinar a carga de contratilidade e a elastância arterial (Ea) como medida de pós-

carga, ambas derivadas das curvas pressão-volume. A HAP varia de acordo com o 

grau de RVP, sendo que a maior RVP aumentará a gravidade da HAP e as variáveis 

que podem interferir com esses dois fatores darão o início ao desacoplamento 

ventrículo-arterial. (NAEIJE; HUEZ, 2007; RECIO-MAYORAL, 2019). Na fase inicial 

da insuficiência cardíaca direita por HAP o VD mentém-se acoplado aumentando de 

4 a 5 vezes a contratilidade que está relacionada com a Ees. No momento em que 

essa fase homeométrica não suporta mais aquele incremento de contração, para 

responder a pós-carga ocorre a hipertrofia excêntrica e, quanto maior a espessura e 

estresse de parede, mais alterará toda a morfologia anatômica do VD que dilata o anel 

da valva tricúspide piorando o grau de regurgitação e aumento da sobrecarga 

volumétrica atrial direita. Além disso, o consumo de oxigênio pelo miocárdio 

causaalterações nas propriedades musculares, e incremento do volume sistólico por 

mecanismos de Frank- Starling que passa de uma fase adaptativa homeométrica a 

uma fase heterométrica com queda do DC, porém o único mecanismo para manter 

aquele volume será a frequência cardíaca alta e a rigidez arterial, e aquele equilíbrio 

da  Ees/Ea será reduzido seguido do desacoplamento ventrículo-arterial com alta 

demanda metabólica miocárdica (GUAZZI; LABATE, 2016; VONK NOORDEGRAAF; 

WESTERHOF; WESTERHOF, 2017; SANZ et al., 2019) 

 

2.1.5 AVALIAÇÃO ECOCARDIOGRAFICA  

 

A ecocardiografia é a ferramenta mais usada como método não invasivo no 

animal com HAP, e este método produz múltiplas imagens e modalidades que podem 

contribuir no diagnóstico da doença, incluindo modo M e bidimensional, doppler 
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espectral, colorido e tecidual (THOMAS et al., 1993). O modo M e bidimensional tem 

sido usado para avaliar o tamanho e função das câmeras cardíacas (alterações 

clássicas como: dilatação e hipertrofia do VD, dilatação da AP, aplanamento septal 

com movimentação paradoxal, prolapso dos folhetos valvares pulmonares e 

tricúspides) (BOON, 2011), enquanto que doppler colorido avalia os jatos 

regurgitantes das valvas e válvulas, e o  doppler pulsado e continuo tem sido usado 

para avaliação dos fluxos e tipos de padrão, de enchimento ventricular e fluxos 

arteriais (SCHOBER; BAADE, 2006). De acordo com a informação coletada, são 

determinados os picos de velocidade em metros por segundo (m/seg) e, mediante a 

equação do índice de Bernoulli simplificada (PG = 4 × velocidade [m/s]2), são 

estimados os gradientes de pressão em milímetros de mercúrio das estruturas 

analisadas, regurgitação tricúspide (GMRT), regurgitação pulmonar, fluxo pulmonar e 

aórtico (SERRES et al., 2007; BOON, 2011; KELLIHAN; STEPIEN, 2012; 

CHETBOUL; BUSSADORI; MADRON, 2015; SOYDAN et al., 2015; MORITA et al., 

2019). 

A RVP em aumento constante acomete as estruturas anatômicas  de forma que 

percam sua arquitetura, o que permite comparar e analisar com outras estruturas 

cardíacas mediante a ecocardiografia, por exemplo, o ramo direito da artéria 

pulmonar, veias pulmonares, aorta e o ventrículo direito (MERVEILLE et al., 2015)  

O índice de distensibilidade da artéria pulmonar direita tem sido usado em cães 

com HAP e o seu diagnosticado é dado pela ecocardiografia em modo bidimensional 

e M (VENCO; MIHAYLOVA; BOON, 2014; VISSER et al., 2016; JAFFEY et al., 2019). 

Quando o IDAPD estiver menor do que 29,5%, pode estar relacionado com a um 

gradiente de pressão da regurgitação tricúspide maior que 50 mm Hg (VENCO; 

MIHAYLOVA; BOON, 2014; VISSER et al., 2016). O uso da IDAPD tem valor preditivo 

de tempo de sobrevida em cães de três meses até um ano demostrado em trabalho 

retrospectivo com 200 cães (sugiro colocar a referência do CHAN aqui). Chan et al. 

(2019), referem que o IDAPD ≤21% e GMRT ≥ 48,4 mm Hg, foram compatíveis com 

animais que não sobreviveram mais de 3 meses.  

Outra medida usada na ecocardiografia é a Relação veia pulmonar – artéria 

pulmonar (VP/AP). Um estudo retrospectivo feito por Roels et al.  (2019), dá como 

ponto de corte que a VP/AP deve ser igual 1, mas este valor   reduzconforme a 

severidade da doença. Atribui-se também que o incremento do tamanho da artéria 

pulmonar deve-se à resistência na camada vascular pulmonar  secundário à doença 
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já preexistente, e a diminuição do diâmetro da veia pulmonar está relacionado 

proporcionalmente à diminuição da pré-carga do ventrículo direito, diferente de valores 

de VP/AV em animais com IVCM e ICC onde os valores aumentam >1.7, (MERVEILLE 

et al., 2015).  

Tem sido demostrado uma correlação positiva entre a dilatação da artéria 

pulmonar e o diâmetro aórtico em casos de aumento da PAP e é possível avaliar a 

relação da artéria pulmonar e aorta (MAP/Ao) (TAI; HUANG, 2013; CHETBOUL; 

BUSSADORI; MADRON, 2015; MORITA et al., 2019). Estudo feito pelo Serres et al., 

(2007) refere valores da relação MAP/Ao>1,15. Resultados similares foram obtidos 

por Roels et al. (2019) com valores de MAP/Ao >1,14 em cães com HAP importante, 

enquanto Visser et al. (2016) acharam valores de referência <1,0 em animais sadios.  

Embora as técnicas ecocardiográficas para avaliação das câmeras cardíacas 

direitas sejam um desafio pela complexidade geométrica por ter uma superfície interna 

trabeculada com má definição endocárdica, a excursão sistólica do plano anular 

tricúspide (TAPSE) desenvolvido na medicina humana pode ser utilizado como um 

índice indireto da função sistólica do VD, o qual mede a excursão da valva desde sua 

porção telediastólica até o ápice cardíaco (PARIAUT et al., 2012; TAI; HUANG, 2013; 

GUAZZI; LABATE, 2016). O resultado é uma medida linear, cujo valor aumenta 

segundo as dimensões corpóreas, porém existe uma relação curvilínea entre o 

TAPSE e o peso sendo a formulação indexado ao peso, TAPSE (cm)= 0.17 + 0.52 x 

Peso (kg)1/3 (Tabela 3). A redução do TAPSE tem sido vista nos humanos com HAP 

por pneumonia obstrutiva (VEZZOSI et al., ; YILMAZ; GENCER; CEYLAN, ; 

CHETBOUL; BUSSADORI; MADRON, 2015; VISSER et al., 2015). Na medicina 

humana tem sido um valor prognostico de evolução na HAP e valores diminuídos do 

TAPSE foram associados com piora clínica e prognóstica (GUPTA; GHIMIRE; 

NAEIJE, 2011). Um estudo retrospectivo conduzido pelo Visser et al.,  (2020), cães 

com diagnóstico de HAP em que o TAPSE foi significativamente menor a HAP pré 

capilar em comparação com cães com HAP pós capilar, porem resultados de 

disfunção sistólica ventricular direita com TAPSE diminuído, aumento do tamanho 

atrial, IDAPD <0.30 e manifestações clínicas de ICC direita, foram associados com 

piores resultados, a mediana de tempo de sobrevivência global foi de 192 dias para 

cães com HAP primária e secundária. 

 

Tabela 3.. Intervalos de referência para o TAPSE. Adaptado de VISSER et al., (2015) 
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 Peso Corporal (Kg) TAPSE (mm) 

3 6,6- 10,6 

4 7,2- 11,5 

5 7,7- 12,3 

7 8,5- 13,6 

9 9,2- 14,7 

12 10,0- 16,0 

15 10,7- 17,1 

20 11,6- 18,6 

25 12,4- 19,9 

30 13,1- 21,0 

35 13,7- 22,0 

40 14,3- 22,8 

45 14,8- 23,7 

TAPSE= Excursão sistólica do plano anular tricúspide 

 

O fluxo pulmonar é caracterizado por uma forma simétrica de ‘’V’’ ou cúpula no 

espectro do doppler pulsado com um pico redondeado no meio da sístole, com tempos 

de aceleração (TA) igual a metade do tempo de ejeção (ET) (GUPTA; GHIMIRE; 

NAEIJE, 2011; CHETBOUL; BUSSADORI; MADRON, 2015). O índice ET e TA/TE 

varia segundo o autor e dados descritos por Visser et al. (2016), refere valores de 

corte em animais sadios iguais a TA= 79,2 m/s e TA/TE= 0,39, Serres et al. (2007) 

referem, TA= 77 m/s e TE/TA= 0,42 em animais sadios, Schober et al. (2006) dá 

valores de corte de  TA=73 m/s  e de ATA/TE= 0,40 em animais sadios comparado 

com o grupo de Whest Highland White Terriers com HAP associada a fibrose 

intersticial pulmonar com valores de TA= 58 ms e TA/TE= 0,3 nos casos da HAP. Essa 

alteração do fluxo pulmonar deve-se ao fato de que o TA é mais curto, 

significativamente menor que a metade do TE pulmonar, porém a relação TA/TE será 

reduzida, como consequência da alta impedância do fluxo e redução da 

distensibilidade do leito vascular pulmonar. 

 

No consenso ACVIM (REINERO et al., 2020)  para o diagnóstico, manejo e 

tratamento da HAP foi proposto e descrito o uso de ecodopplercardiografia para dar 

um enfoque na probabilidade de ter ou não HAP nos critérios que são contemplados 

na Tabela 4. Junto com os locais anatômicos que podem contribuir na probabilidade 

de ter HAP Tabela 5. 
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Tabela 4. Probabilidade ecocardiográfica de HAP em cães. Adaptado de REINEIRO et al,  (2020) 

Pico de regurgitação de 

tricúspide (m/s) 

Número de diferentes sítios 

anatômicos de sinais de eco de 

HAP 

Probabilidade de HAP 

≤3.0 ou não mesurável  0 ou 1  Baixa 

≤3,0 ou não mesurável  2 Intermediária  

3,0 a 3,4  0 ou 1 Intermediária  

>3.4 0 Intermediária  

≤3.0 ou não mesurável  3 Alta  

3.0 a 3.4 ≥2 Alta 

>3.4 ≥1 Alta 

HAP = hipertensão arterial pulmonar; m/s = metros por segundo 

 

 

Tabela 5. Locais anatômicos de sinais ecocardiográficos de HAP. Adaptado de REINEIRO et al,  (2020) 

Local anatômico 1: 

Ventrículos  

Local anatômico 2: Artéria 

pulmonar  

Local anatômico 3: Átrio 

direito, veia cava caudal 

Aplanamento do septo 

interventricular 

Alongamento da artéria 

pulmonar (MPA/Ao >1,0) 

Aumento do átrio direito 

Tamanho insuficiente ou 

diminuição do ventrículo 

esquerdo (a)  

Pico de velocidade da 

regurgitação pulmonar (RP) 

diastólica inicial> 2,5 m/s 

Alongamento da veia cava 

caudal 

Hipertrofia do ventrículo direito 

(parede livre, dilatação de 

câmara ou as duas) 

IDAPD <30%  

Disfunção sistólica ventricular 

direita 

- TA de via de saída do VD no 

Doppler espectral (<52-58 m/s)  

- Relação TA/TE (<0,30) 

-Padrão de Entalhe sistólico de 

saída do VD no Doppler 

 

(a): Não aplicável a cães com HAP do grupo 2 devido aos efeitos confusos da remodelação do VE 

secundária à doença cardíaca esquerda. Locais anatômicos de sinais ecocardiográficos de HAP 

utilizados para ajudar a avaliar a probabilidade de HAP em cães.MPA/Ao: relação artéria pulmonar 

aorta, RP: Regurgitação pulmonar, IDAPD: Índice de distensibilidade da artéria pulmonar direita, TA: 

Tempo de aceleração, TE: Tempo de ejeção, VD: Ventrículo direito  
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2.1.6 EFEITO DA L- ARGININA E DO ÓXIDO NÍTRICO  

 

A L-arginina é um aminoácido semi-essencial, cujas fontes alimentares para 

seu consumo são carnes, frango, peixe, concentrados proteicos de arroz e soja, e está 

presente em poucas quantidades no leite da maioria dos mamíferos. 

Aproximadamente 60% da arginina endógena é gerada no rim mediante a 

transformação da glutamina a qual é absorvida e convertida em citrulina e amônia no 

fígado, já na circulação metaboliza-se em arginina e ureia no rim, porém só 5% são 

sintetizadas novamente no endotélio. Apesar das várias vias de síntese endógena, as 

concentrações plasmáticas não atingem valores necessários e dependem da ingestão 

alimentar. Concentrações plasmáticas de L-arginina de 80 – 120 μM foram referidas 

em humanos (LORIN et al., 2014; KLINGER; KADOWITZ, 2017),  e 100 – 231 μM  em 

cães sadios de acordo com ensaio experimental (FLYNN; KELLIHAN; TREPANIER, 

2017). Um dos mecanismos que pode explicar o benefício da suplementação  da L-

arginina na síntese do oxido nítrico (ON) no endotélio é o efeito antagônico sobre a 

dimetilarginina assimétrica, a qual é a inibidora endógena das enzimas óxido nítrico 

sintetase (NOS) (BODE-BÖGER; SCALERA; IGNARRO, 2007).  

A L-arginina é o precursor do ON, o qual é sintetizado a partir das enzimas NOS 

com interferência de cofatores como, dinucleotídeo de flavina e adenina (FAD) 

mononucleotídeo de flavina e adenina (FNM), tetrahidrobiopterina (H4B) e ferro 

proroporfirina IX (hemo) dependentes do cálcio. O ON liberado por esta enzima age 

por méio de um mecanismo de transdução produzindo várias respostas fisiológicas. 

Possíveisfalha em algum dos fatores anteriormente mencionados pode levar a uma 

inibição da síntese do ON e uma produção de radicais livres como o superóxido e o 

peroxynitrito (MARINA; CANTERO; GARCIA, 1995; CENTELLES; ESTEBAN; 

IMPERIAL, 2004; KLINGER; KADOWITZ, 2017). 

O  ON para ser sintetizado a partir da L – Arginina  precisa da enzima NOS, 

composta de três isoformas: aprimeira é a NOS cerebral ou neuronal (bNOS), a NOS  

endotelial (eNOS) localizadas no citoplasma, as quais são responsáveis de liberar o 

ON em baixa quantidade e tempos mais curtos, estimuladas por mediadores como a 

bradiquinina,  acetilcolina, histamina, leucotrienos e fatores de ativação plaquetárias 

dependentes de cálcio e calmodulina, e a terceira isoforma é a óxido nítrico sintase 

induzível (iNOS) a qual é expressa em resposta à citocinas inflamatórias e 

lipopolisacarídeos, sendo a sua produção maior em quantidade e por tempos mais 
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longos durante processos patológicos (CUÉLLAR MATA et al., 2010). Todas as 

isoformas do NOS utilizam a L- arginina, oxigênio molecular como substrato, e a 

fosfato de dinucleótido de nicotinamida e adenina (NADPH) como co-substrato. As 

isoformas funcionais do ON transferem os elétrons do NADPH via flavinas FAD e FNM 

no domínio carboxiterminal redutase ao hemo no domínio oxigenase aminoterminal. 

O domínio oxigenase também se une aos cofatores essenciais H4B, oxigênio 

molecular e o substrato L- arginina. No local do hemo, os elétrons são usados para 

reduzir e ativar o oxigênio e oxidar a L-arginina em L-citrulina e ON. Há duas etapas 

para ocorrer a síntese de ON em enzimas, na primeira o NOS hidroxila a L-arginina 

em Nω-hidroxi-L-arginina e na segunda etapa o NOS oxida  Nω-hidroxi-L-arginina em 

L- citrulina e ON, permitindo a ligação com a calmodulina que eleva as concentrações 

de cálcio intracelular permitindo o fluxo continuo de elétrons do NADPH e assim a 

produção continua do ON que, em direção do lúmen, é um potente inibidor da 

agregação plaquetária, além de promover proteção contra trombose, inibição da 

síntese do ADN na mitose e proliferação das células do musculo liso do vaso 

sanguíneo (CUÉLLAR MATA et al., 2010; FÖRSTERMANN; SESSA, 2012) .O ON 

formado a partir das enzimas NOS age em diversos alvos  ea sinalização fisiológica 

mais importante é a ativação do Guanilil solúvel ciclase e a produção de Guanosín 

Monofosfato Cíclico (GMPc), que permite a dilatação do vaso sanguíneo. Embora 

seus efeitos são de curta duração devido à rápida degradação por hidrolise do GMPc 

pela fosfodiesterase 5 (PDE-5) presente em grande quantidade nos lóbulos e artérias 

pulmonares e assim limita a sinalização intracelular (WHARTON et al., 2005; GALIÈ 

et al., 2016b). As células endoteliais sintetizam o ON como relaxante muscular em 

resposta aos estímulos das substâncias que circulam no sangue junto com fatores de 

alongamento da artéria em cada batimento e pulso, a molécula se transmite até a 

parte muscular da artéria facilitando o relaxamento e dilatação mediante um mediador 

químico nomeado fator de relaxamento do endotélio, sendo este fator um controlador 

do tônus das artérias, porém a quantidade de sangue passará com maior facilidade 

(CENTELLES; ESTEBAN; IMPERIAL, 2004). O ON, por ser uma molécula de radical 

livre altamente reativa com meia vida de segundos, degrada-se rapidamente no 

sangue por oxidação, porém os produtos finais, nitritos e nitratos, são estáveis ,  sendo 

referenciados valores de corte ideais de nitritos até 1,13 μM/l e nitratos até 10,8 μM/l 

com uma vida média de 3,8 horas em cães (OSTERBUR et al., 2011). Por outra parte 

De Laforcade et. al,(2003) acharam valores de nitritos e nitratos de até  31 μM/l em 
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cães com doença valvar mitral crônica e cardiomiopatia dilatada, comparado quanto 

animais de controle com valores de até 6,16 μM/l. 

 

 

2.1.7 EFEITO DO SULFETO DE HIDROGÊNIO  

 

O H2S é considerado como um gás de toxicidade em SNC e inibidor do sistema 

respiratório, tem sido considerado como o terceiro ‘’gasotransmisor’’ associado ao ON 

e o monóxido de carbono. Uma parte do H2S é metabolizado em sulfato e tiossulfato 

na via metabólica oxidativa na mitocôndria, parte do produto metabólico pode viajar 

para o rim, trato digestório e pulmões, mas em condições fisiológicas dificilmente 

acumula-se na forma toxica devido ao metabolismo homeostático do gás nas células. 

Achados em tecidos dos mamíferos, o H2S é gerado partir da L-cysteina por duas 

enzimas pridoxales 5’- fosfato dependentes, cystathionina β-synthase (CBS) e 

cystathionina γ-lyase (CSE), e alternativamente a L-cysteina pode-se converter ao 3-

mercaptopyruvate sulfrtransferase. As  as duas primeiras serão as mais importantes 

para disponibilizar o H2S endógeno  produzindo efeitos vasorelaxantes, além de ter 

características antioxidantes, proteção mitocondrial, regulam o metabolismo celular, 

age em processos fisiológicos e patológicos de doenças como, hipertensão arterial 

sistêmica, neuropatias, miocardiopatias e HAP (CHEN; XIN; ZHU, 2007; CALIENDO 

et al., 2010),  

 

O mecanismo de ação do H2S e os efeitos biológicos não são completamente 

esclarecidos, mas a hipótese é que inicia-se por um influxo de cálcio talvez 

desencadeado pela ativação de receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) pelo 

glutamato que vai se ligar à calmodulina ativando assim o CBS, enquanto a ativação 

da enzima CSE a possibilidade é que o H2S seja liberado em difusão livre  para agir 

na célula alvo e assim aumentar atividade da acetil ciclase, porém a concentração 

intracelular de monofosfato cíclico de adenosina aumenta e ativa os canais de ATPK  

promovendo a ação relaxante no musculo liso (CHEN; XIN; ZHU, 2007).  

Também foram encontradas características de angiogênese quando é ligada à 

biossínteses do ON em tecido aórtico de ratos como expõe Coletta et al. (2012). O 

mecanismo sugerido foi que o H2S promoveu relaxamento aumentando a fosforilação 

de eNOS, inibindo a PDE5 para prevenir a degeneração de GMPc. Casalini et al. 
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(2014) avaliou que na circulação coronariana de cães a administração endógena de 

H2S induz dilatação coronariana independente do eNOS na microcirculação 

coronariana devido a ativação dos canais de ATPK, resultados que geram a  

possibilidade de proteção cardíaca em corações isquêmicos. Valores plasmáticos 

fisiológicos de H2S  foram referenciados em ensaios experimentais com ratos sadios 

e devem estar em valores próximos de  300 μm/l em comparação a ratos hipóxicos 

por hipertensão pulmonar com valores de 192 μm/l (ZHANG et al., 2003; OLSON, 

2011). Um estudo feito por Xiaohui et al., (2005), em um ensaio experimental em 22 

ratos com “shunts aorto-caval’’ provocados que desenvolvidos logo após HAP, 

encontraram expressões diminuídas de CSE em comparação a ratos não operados  

Vários valores de H2S plasmático relatados excedem os níveis tóxicos com base na 

toxicidade presente no ar. Presume-se que o organismo não tem a quantidade de 

enxofre no corpo para sustentar uma produção constante de H2S somado ao rápido 

consumo nos tecidos na presença de oxigênio, além da metabolização rápida pela 

mitocôndria em condições normais, porém o H2S só irá aumentar quando a pressão 

parcial de oxigênio tecidual cair (OLSON, 2011).
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3. HIPOTESE 

 

 A hipótese desse estudo é que a suplementação por via oral do aminoácido L-

arginina para cães com hipertensão arterial pulmonar pré-capilar aumentaria os níveis 

séricos de óxido nítrico e consequentemente causaria redução da pressão arterial 

pulmonar.
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4. OBJETIVOS  

 

Este estudo tem por objetivo avaliar a produção de óxido nítrico e sulfeto de 

hidrogênio em cães que apresentam hipertensão arterial pulmonar pré-capilar 

suplementados ou não com o aminoácido L-arginina, assim como investigar o efeito 

da suplementação oral de L-arginina em índices ecocardiográficos de hipertensão 

arterial pulmonar. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 ANIMAIS  

  

      Foram selecionados 16 cães com diagnóstico de hipertensão pulmonar de 

origem pré-capilar da rotina do serviço de cardiologia veterinária do HOVET/FMVZ/ 

USP e do Hospital Público Veterinário da prefeitura de São Paulo. Os critérios de 

inclusão estabelecidos foram: cães diagnosticados com hipertensão pulmonar pré- 

capilar baseado nos achados ecocardiográficos com gradiente de regurgitação 

tricúspide e pressão arterial pulmonar sistólica estimada no Doppler de pelo menos 

35 mmHg, em fase controlada da doença (manifestações clínicas mínimas) não 

tratados com inibidores de fosfodiesterase V machos, fêmeas e adultos, foram 

inclusos, animais com IVCM sem repercussão hemodinâmica segundo critérios 

ecocardiográficos estabelecidos pelo consenso ACVIM  (2019) com relação átrio 

esquerdo/ Aorta ≤ 1,6cm e diâmetro interno ventricular na diástole normalizado pelo 

peso ≤1,7cm, , já os critérios de exclusão foram; cães com HAP pós- capilar, 

insuficiência cardíaca congestiva esquerda, arritmopatias que comprometeram o 

debito cardíaco e pacientes acometidos com Dirofilaria sp e Ehrlichia sp. Foi formado 

um terceiro grupo de animais controle sadios composto por 10 pacientes caninos 

adultos, fêmeas e machos.  

 

 

5.2 TRATAMENTOS E DELINHAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 O estudo realizado foi prospectivo duplo cego randomizado sob aprovação da 

Comissão de Ética no uso de animais, com previa autorização dos proprietários dos 

cães incluídos na pesquisa conforme o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

disponibilizado.  

Os animais participantes e que foram eleitos foram subdivididos em três grupos: 

Placebo doente [n= 8], L- Arginina doente [n= 8] e um grupo controle L-Arginina [n= 

10], nos grupos placebo e L-arginina foi administrada uma cápsula manipulada 

nomeada alfabeticamente com X/Y e o grupo controle foi tratado com cápsula 

manipulada composto de L-Arginina. 
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 Para o início do estudo, a fim de padronizar os níveis plasmáticos de ON e H2S 

basais os animais receberam o mesmo alimento, calculado a partir da necessidade 

energética de manutenção em cada paciente, estimada pela fórmula 95 x (peso 

corporal) 0,75 (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2006), com a recomendação de 

não fornecer algum petisco ou proteína adicional na dieta (tempo Baseline). 

Uma vez realizado o período de adaptação a dieta, foram marcados os retornos 

ao HOVET USP a onda realizou-se a primeira coleta pré-tratamento de sangue para 

dosagem de ON e H2S basal (T0). Os animais doentes foram randomizados em dois 

grupos experimentais; Y X, definido por alguém alheio ao estudo, de tal forma que a 

administração das capsulas ocorreu de maneira duplo-cego, pesquisadores e 

proprietários não souberam qual tratamento estavam fornecendo, os animais que 

foram suplementados com L- arginina, receberam uma dose de 100mg/ kg a cada 8 

horas por 30 dias (FLYNN; KELLIHAN; TREPANIER, 2017). Foram agendados novos 

retornos 7 dias após de início da suplementação para realização de coleta sanguínea 

para dosagem de ON e H2S, (T7), sendo assim a última coleta realizada 23 dias após 

do último retorno, ou seja, 30 dias de suplementação de placebo ou L-arginina (T-30), 

foram feitos ecocardiogramas para cada visita e coleta de sangue nos animais 

doentes, foram aplicados também o questionário de vida FETCH (functional evaluation 

of cardiac health) segundo as recomendações por Freeman e colaboradores(2003) 

 

 

 5.3 EXAME CLÍNICO  

 

 Os animais selecionados foram submetidos ao exame clínico detalhado e 

completo, na anamnese foi indagado sobre a presença de manifestações clínicas 

como tosse, cansaço fácil em estação e movimento, dispneia, intolerância ao 

exercício, cianose, ascite, anorexia, polidipsia, poliuria, edema nos membros e sobre 

visitas recentes de não menor de 6 meses a zonas endêmicas para dirofilariose igual 

que uso preventivo para o parasito, se houve mudanças nas fezes ou presença de 

êmese.  

 Foram avaliados os parâmetros vitais como frequência cardíaca, respiratória, 

tempo de preenchimento capilar estado de hidratação segundo a elasticidade 

cutânea, inspeção de coloração de mucosas oral e ocular. Os linfonodos foram 

avaliados quanto o tamanho, mobilidade, formato, superfície e consistência, o exame 
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de tórax foi feito por meio de palpação, inspeção e auscultação cardiopulmonar com 

estetoscópio, a cavidade abdominal foi avaliada por palpação igual que a percepção 

do pulso femoral bilateral ritmo, amplitude, classificado como normocinético, 

hipercinético ou hipocinético constante e concordante em relação da frequência 

cardíaca.  

 Foi avaliado em cada visita no exame clínico mediante inspeção e palpação 

parâmetros nutricionais como o escore de condição corporal (ECC) (LAFFLAME, 

1997), e escore de massa muscular  (EMM) (MICHEL et al., 2011). 

 

5.4 AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 

 

 Após exame físico, todos os animais foram submetidos à aferição de pressão 

arterial sistêmica (PAS) pelo método não invasivo Doppler ultrassonográfico (Parks 

Medical Electronics ®, modelo 811-B) com seleção dos manguitos do tipo veterinário 

de uma via (Maicuff ®), correspondente a 40% da circunferência do membro torácico 

esquerdo no terço médio da região radio-ulnar, com os animais deitados em decúbito 

latero-lateral direito. O pulso foi localizado com o transdutor doppler posicionado sobre 

a artéria palmar entre os coxins carpianos e metacarpianos com auxílio de gel 

condutor, os animais com pelo longo na região foram tricotomizados. Realizaram-se 

sete mensurações da PAS com intervalos de 30 segundos, sendo excluído o valor 

inicial e o final para o cálculo médio. Procedimento realizado seguindo as diretrizes 

determinadas pelo  consenso ACVIM (STEPIEN et al., 2018). 

  

  

5.5 EXAME RADIOGRAFICO DE TÓRAX  

 

 Foram realizados exames radiográficos nos animais doentes pelo serviço de 

Diagnóstico por Imagem no Departamento de Cirurgia/HOVET- FMV/ USP. Para a 

realização do exame radiográfico de tórax, foi utilizado um equipamento radiológico 

(DR- 400, 500 mA e 150 kV, Agfa Health Care ® de alta frequência, TD 500HF), com 

mesa radiológica portando grade antidifusora. Foram realizadas radiografias 

computorizadas utilizando-se o sistema de radiografia computorizada Fuji com leitor 

de placas de oxido de gadolínio/TI e cassetes como detetor de raios X. este 

equipamento possui uma estação de trabalho Synapse com servidor Dell Power Edge 
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840 para identificação e controle de qualidade: CR CONSOLE LITE, e um monitor 

LCD 21’’ colorido. O armazenamento e o gerenciamento das imagens foram 

realizados com o sistema PACS que permite a análise qualitativa e quantitativa e 

processamento posterior das imagens em estação de laudos adequada (computador).  

 Os animais foram submetidos ao exame radiográfico e posicionados em 

decúbito lateral direito (projeção látero-lateral direita), decúbito lateral esquerdo 

(projeção látero-lateral esquerda) e decúbito dorsal (projeção ventro-dorsal) com a 

realização de, no mínimo, três projeções. As radiografias torácicas foram avaliadas 

subjetivamente e pelo método VHS (Vertebral Heart Size), propostas por Buchanan e 

Bücheler (1995). 

 

5.6 EXAME ECOCARDIOGRÁFICO  

  

Os exames ecocardiográficos foram realizados por um único observador 

médico veterinária devidamente treinado, que seguiu o protocolo cego proposto. Para 

a realização do exame ecocardiográfico os animais foram posicionados em decúbito 

lateral por meio de contenção manual, sem sedação ou anestesia, conforme as 

recomendações da American Society of Echocardiography, com modificações 

sugeridas por Chetboul (2015). Foi utilizado o equipamento GE® Modelo Vivid I, nos 

modos bidimensional, M, Doppler (pulsado, contínuo e colorido), doppler tecidual com 

registro simultâneo do eletrocardiograma. Foram considerados animais com achados 

ecocardiográficos de IVCM sem aumento de átrio esquerdo <1,6cm e ou ventrículo 

esquerdo a traves do diâmetro do VE normalizado pelo peso <1,7cm segundo as 

recomendações do consenso ACVIM (2019). 

Realizou-se a mensuração dos diâmetros internos do VE, diastólico (DIVEd) e 

sistólico (DIVEs), pelo método M, no corte transversal ao nível dos músculos papilares 

geométricos utilizando a fórmula Teicholz, o diâmetro interno do VE diastólico 

normalizado indexado pelo peso foi determinado pela formula: diâmetro interno do VE 

em diástole / Peso corporeo (Kg) ̂  0,294 (CORNELL et al., 2004; KEENE et al., 2019). 

Avaliaram- se as dimensões do AE e da Aorta e foi calculado a relação AE/ Ao 

(HANSSON et al., 2002) 

A PAPs foi estimada pelo gradiente de pressão entre ventrículo direito e átrio 

direito durante a sístole, obtido através da velocidade máxima do jato regurgitante da 

valva tricúspide com velocidades >2,8m/s, pelo modo doppler contínuo do 
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ecocardiógrafo e adicionadas na fórmula de Bernoulli modificada. Figura 1. Foram 

classificados com HAP animais considerados com PAPs estimada como discreta 30-

49mmHg, moderada com valores de 50-75mmHg, e importante >75 mmHg (SERRES 

et al., 2007; KELLIHAN; STEPIEN, 2012).  

 

Figura 1: Avaliação e estimação da PAPs pelo gradiente máximo de 

regurgitação tricúspide (m/s) ao doppler contínuo, valor adicionado à fórmula de 

Bernoulli modificada para o cálculo do gradiente em mm Hg. 

 

Foram avaliados também índices preditivos de HAP e função ventricular direita, 

como o IDAPD, TAPSE, VA/VP, AP/Ao, TA/TE com modificações sugeridas. 

(SCHOBER; BAADE, 2006; VISSER et al., 2015, 2016; REINERO et al., 2020).  

 

Para a avaliação do IDAPD foi mensurado no modo bidimensional, a partir da 

janela paraesternal direita no corte transversal na base cardíaca no ramo direito da 

artéria pulmonar, a dimensão da artéria pulmonar direita normalizada em sístole 

(DAPDns) medida no diâmetro máximo sistólico (onda T simultânea no ECG) e a 

dimensão da artéria pulmonar direita normalizada em diástole (DAPDnd) (na onda Q), 

tomando a borda anterior à borda posterior. esses valores foram indexados à fórmula 

da DAPDns menos a DAPDNd dividido DAPDns vezes a constante 100 (VENCO; 

MIHAYLOVA; BOON, 2014; VISSER et al., 2016; JAFFEY et al., 2019). Figura 2.  
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Figura 2: Avaliação do índice de distensibilidade da artéria pulmonar direita no 

modo M simultâneo.  

 

O TAPSE foi determinado a partir do registro no modo M do aspecto lateral do 

anel da valva tricúspide visto na janela paraesternal esquerda no apical de 4 câmaras 

centrando o VD para limitar o risco de subestimação com alinhamento do cursor em 

modo M parelho ao deslocamento longitudinal do plano da valva tricúspide. O 

deslocamento da valva tricúspide mais apical foi determinado na sístole, o TAPSE foi 

indexado à formula TAPSE (mm)= 0,17+ 0,52 X Peso (Kg)^1,3 (PARIAUT et al., 2012). 

Figura 3. 
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Figura 3: Obtenção TAPSE pelo modo M simultâneo. 

 

Para a mensuração dos valores do TA/TE do fluxo da AP foi medido o TA a 

partir do início do sinal do fluxo da AP pelo doppler pulsado até o pico máximo do fluxo 

espectral e o TE ventricular direito foi medido do início até o final do sinal do fluxo 

Doppler da AP, com esses dados foi calculada a razão TA:TE.(SCHOBER; BAADE, 

2006). Figura 4. 
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Figura 5: Obtenção do tempo de aceleração e tempo de ejeção do fluxo da 

artéria pulmonar pelo doppler pulsado.  

 

Avaliou- se a relação VA/PA pela janela paraesternal direita no eixo longitudinal 

de 4 camarás otimizando simultaneamente o modo bidimensional e M,  e foi colocado 

o cursor de forma perpendicular sobre o óstio e da veia pulmonar e a artéria pulmonar 

direita nos pontos de maior apertura, as bordas anterior para posterior foram 

referenciadas para a relação VA/PA, as aperturas máximas VA e PA, foram 

mesuradas depois do início do QRS para a VA, e depois do final da onda T na diástole 

precoce para a AP. (BIRETTONI et al., 2016; ROELS et al., 2019). Figura 5. 
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Figura 5: Avaliação da relação VA/ PA no modo M simultâneo. 

 

Foi realizada também a relação AP/Ao, a partir da janela paraesternal direita 

no corte transversal na base cardíaca, o diâmetro diastólico final da AP e Ao foram 

medidos logo após dos fechamentos valvares (TAI; HUANG, 2013; CHETBOUL; 

BUSSADORI; MADRON, 2015; MORITA et al., 2019) Figura 6. 

 

 

Figura 6: Obtenção da relação artéria aorta/ artéria pulmonar no modo 

bidimensional. 
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5.7 DOSAGEM DE OXIDO NITRICO  

 

 Após de jejum alimentar de 12 horas foram colhidas amostras de 10 ml de 

sangue mediante punção da veia jugular para realização de exames laboratoriais 

(dosagem de oxido nítrico e sulfeto de hidrogênio). Para a análise de ON foi avaliado 

o método indireto de detecção de nitritos/nitratos baseados na reação de 

quimioluminiscência de alta sensibilidade com o equipamento Nitric Oxide Analyzer 

(NOA) modelo 280 da Sievers Instruments de acordo com as metodologias do 

laboratório de fisiologia vascular do Instituo do Coração do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina USP- INCOR- FMUSP. Foram necessários 4 ml de sangue 

em tubos Vaccute ® de heparina de lítio, centrifugados a 3000 rpm a temperatura de 

4 graus em 10 minutos e estocados duas alíquotas de 300 µL de plasma em 

microtubos de eppendorf, e armazenados a temperatura de -80 graus para sua leitura 

póstuma. Para a leitura dos nitritos e nitratos o plasma foi desproteinizado utilizado a 

técnica por precipitação com etanol gelado a 0 C e por cada 0,5 ml de plasma foram 

colocados 1,0 ml de etanol gelado misturados mediante vórtex. Logo após disso foram 

colocados dentro de uma cuba com gelo durante 30 minutos, seguidos de 

centrifugação a 14.000 rpm por 5 minutos, e o sobrenadante foi usado para a análise. 

Foram necessárias a realização de curvas de 10 curvas padrão de concentrações de 

nitritos e nitratos partindo da menor com 0,05 µM para as maiores até 20,0 µM 

(ARCHER, 1993; BEST et al., 1998; ALVES et al., 2002), para a conversão de  nitrato 

para o ON foi realizado a reação com cloridrato de vanádio em ácido clorídrico e para 

a conversão de nitrito em ON foi usado iodado de potássio em ácido acético, (COX; 

FRANK, 1982). ON reage com o ozônio para gerar luz, a emissão do radical dióxido 

de nitrogênio corre na região vermelha e próximo a infravermelha do espectro e é 

capturada por fotomultiplicadores vermelho sensível termoelectronicamente resfriado 

(ARCHER, 1993). 

 

5.8 DOSAGEM DO SULFETO DE HIDRÔGENIO  

 

 Para a dosagem de H2S foram necessários 4 ml de sangue em tubos Vaccute® 

com heparina de sódio, centrifugados a 3000 rpm à 4° C durante 5 minutos. Em 

seguida, 300 µL de plasma foram adicionados a micro tubos contendo 700 µL de 

solução de ácido dietilenetriaminepentacetico (DTPA) em trisaminometano TRIS 
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buffer pH 9,5, misturados por inversão, e armazenados a temperatura de -80° C.  A 

análise das concentrações de H2S no plasma dos animais foi realizada em 

colaboração com o Laboratório de Farmacologia e Bioquímica dos Radicais Livres, 

Inflamação e Dor, no Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo, ICB- USP, baseando-se no emprego do 

reagente “monobromobimane” (MBB), o qual, ao reagir com o H2S livre nas amostras, 

sob condições controladas de temperatura (22° C) e ambiente (luminosidade 

reduzida), forma o composto “sulfide-dibimane” (SDB). A partir do emprego da 

cromatografia liquida de alta resolução (HAPLC) acoplado a um detector de 

fluorescência (Shimadzu ® RF- 10AXL), detecta-se a concentração de SDB formada 

(WINTNER et al., 2010). O método empregado baseou-se no descrito por Shen et al. 

(2011) e será descrito a seguir: 

 As amostras foram descongeladas em gelo. Preparou-se uma curva padrão de 

concentrações conhecidas de H2S (0,468µM – 15 µM) a partir de uma solução padrão 

de S2- (Sigma-Aldrich®, St. Louis, EUA). Como controle, os brancos das amostras 

foram preparados a partir da mistura do plasma dos animais com sulfato de zinco 20 

mM, seguida por vigorosa agitação e subsequente centrifugação (2.000g, 5 minutos, 

4° C). Em seguida, misturou-se em micro tubos de PCR âmbar, 100 µL da mistura de 

amostra, padrões ou brancos com 50 µl de MBB 1 mM reagido por 30 minutos a 22° 

C, em ambiente escuro, seguido de uma adição de 50  µL de ácido 5- Sulfosalicilico 

400 mM a fim de encerrar a reação da formação do composto Suilfide Di- Bimane e 

assim precipitar as proteínas do soro, finalizou com a centrifugação das amostras a 

10.000g por 10 minutos a 4°C e o sobrenadante foi encaminhado para o 

processamento pelo sistema de HAPLC em frascos adequados. Para as leituras das 

amostras em HAPLC de fase- reversa, utilizou- se a coluna C18 de 250 mm com 

diâmetro de 4,6 mm, sendo a fase móvel constituída de um gradiente de concentração 

de Acetonitrila e água com proporções de 15% a 90%, conforme sugerido por SHEN 

et al. (2011). O pico de interesse (referente ao SDB) foi encontrado no tempo de 

retenção de 18,5±0,1 minutos, valores integrados para cada pico de acordo com as 

concentrações conhecidas (0,468 a 15 µM). As concentrações das amostras foram 

calculadas a partir da curva padrão a partir da regressão linear dos pontos obtidos 

pelas concentrações conhecidas. 

. 
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6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Para as 

variáveis quantitativas esta análise foi feita através da observação dos valores 

mínimos e máximos, e do cálculo de médias, desvios-padrão e quartis. Para as 

variáveis qualitativas calculou-se frequências absolutas e relativas. 

 A normalidade dos dados foi avaliada através do teste Shapiro-Wilk (ROSNER, 

1986). Para a comparação de três grupos em um único momento de avaliação foi 

utlizada a Análise de Variância a um fator com comparações múltiplas realizadas 

através do teste de Bonferroni. Quando a suposição de normalidade dos dados foi 

rejeitada utilizou-se o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis com teste de Dunn 

(ROSNER, 1986). 

 Para a comparação dos grupos ao longo das avaliações foi utilizada a Análise 

de Variância com medidas repetidas (TIMM, 1975). Quando a suposição de 

normalidade foi rejeitada a comparação dos três grupos em cada um dos momentos 

de avaliação foi realizada através do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis  e a 

comparação dos momentos de avaliação em cada um dos grupos através do teste 

não-paramétrico de Friedman(ROSNER, 1986). Para estas comparações foi utilizada 

a correção de Bonferroni (assim o p considerado nestas análises foi igual a 0,05/6 = 

0,008 e 0,05/5 = 0,010 para a qualidade de vida). O software utilizado para os 

cálculos foi o SPSS 17.0 for Windows. O nível de significância utilizado para os testes 

foi de 5% (em alguns testes foi utlizada a correção de Bonferroni para garantir este 

nível).  
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7. RESULTADOS 

 

Foram avaliados 26 animais distribuídos em 3 grupos: L-arginina com 8 (30,8%) 

animais, placebo com 8 (30,8%) animais e grupo controle com 10 (38,4%) animais. 

Nas tabelas a seguir serão apresentadas a comparação dos três grupos. 

 

Tabela 6: Valores descritivos do peso e da dose administrada em miligramas, segundo o grupo de 

estudo. 

 
Grupo 

  
Variável L-arginina (n=8) 

 
Placebo (n=8) 

 
Controle (n=10) 

 
p 

Idade (em anos) 
      

0,030(1) 

  Média + dp 9,25 + 4,06(a) 
 

9,13 + 2,48(a) 
 

5,70 + 2,41 
  

  (min.; Máx) (5,00; 15,00) 
 

(6,00; 13,00) 
 

(2,00; 9,00) 
  

Sexo 
      

0,026(3) 

  Fêmea 2 (25,0%) 
 

5 (62,5%) 
 

9 (90,0%) 
  

  Macho 6 (75,0%) 
 

3 (37,5%) 
 

1 (10,0%) 
  

Raça 
      

0,684(3) 

  Bordercollie 0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
 

1 (10,0%) 
  

  Cocker Spaniel 0 (0,0%) 
 

1 (12,5%) 
 

0 (0,0%) 
  

  Dashhund 0 (0,0%) 
 

1 (12,5%) 
 

0 (0,0%) 
  

   Labrador 0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
 

1 (10,0%) 
  

   Maltês 0 (0,0%) 
 

1 (12,5%) 
 

0 (0,0%) 
  

  Pinscher 1 (12,5%) 
 

1 (12,5%) 
 

0 (0,0%) 
  

  Pitbull 0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
 

1 (10,0%) 
  

   Poodle 1 (12,5%) 
 

2 (25,0%) 
 

2 (20,0%) 
  

  Samoieda 0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
 

1 (10,0%) 
  

  Shihtzu 2 (25,0%) 
 

2 (25,0%) 
 

1 (10,0%) 
  

  Yorkshire Terrier 1 (12,5%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
  

  SRD 3 (37,5%) 
 

0 (0,0%) 
 

3 (30,0%) 
  

Uso de medicação 
      

0,083(3) 

 
1 (12,5%) 

 
3 (37,5%) 

 
0 (0,0%) 

  
Score de Condição Corporal 

     
0,335(3) 

  4 1 (12,5%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
  

  5 4 (50,0%) 
 

3 (37,5%) 
 

7 (70,0%) 
  

  6 2 (25,0%) 
 

2 (25,0%) 
 

3 (30,0%) 
  

  7 1 (12,5%) 
 

3 (37,5%) 
 

0 (0,0%) 
  

Score de Massa Muscular 
     

0,002(3) 

  1 3 (37,5%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
  

  2 0 (0,0%) 
 

3 (37,5%) 
 

0 (0,0%) 
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  3 5 (62,5%) 
 

5 (62,5%) 
 

10(100,0%) 
  

Peso (Kg) 
      

0,030(2) 

  Média + dp 7,01 + 1,81(a) 
 

7,01 + 3,95(a) 
 

17,10 + 10,32 
  

  (min.; Máx) (4,00; 8,70) 
 

(3,50; 15,20) 
 

(6,70; 30,50) 
  

  Mediana 7,45 
 

5,70 
 

16,10 
  

  (Q1; Q3) (5,65; 8,60) 
 

(4,15; 8,85) 
 

(7,20; 28,00) 
  

Dose (ml) 
      

0,030(2) 

  Média + dp 701,25 + 180,91(a) 
 

701,25 + 394,55(a) 
 

1710,00 + 1031,73 
  

  (min.; Máx) (400,00; 870,00) 
 

(350,00; 1520,00) 
 

(570,00; 3050,00) 
  

  Mediana 745,00 
 

570,00 
 

1610,00 
  

  (Q1; Q3) (565,00; 860,00) 
 

(415,00; 885,00) 
 

(720,00; 2800,00) 
  

Fonte: GARCÍA, 2022. 

(1) nível descritivo de probabilidade da Análise de Variância a um fator 

(2) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 

(3) nível descritivo de probabilidade do teste exato de Fisher 

(a) diferença significativa do grupo Controle 

Q1: primeiro quartil, Q3: terceiro quartil. 

dp: desvio padrão 

 

 

Foi observado que os grupos apresentaram diferença significativa em relação 

a idade, sexo, escore de massa muscular, peso e a dosagem de medicação, pelo teste 

de Bonferroni foi observado que o grupo controle apresentou idade significativa menos 

que os grupos L-arginina e placebo (p<0,05). O grupo controle apresentou menor 

porcentagem de animais machos, seguido do grupo placebo e do grupo L-arginina, os 

grupos L- arginina e placebo aprsentaram maior porcentagem de animais com escore 

de massa muscular 1 e 2 quando comparados ao grupo controle onde todos os 

animais possuem escore 3, pelo teste de Dunn se observou que o grupo controle 

apresentou peso e dosagem significativa maiores que os dois grupos de HPA (p<0,05) 

tabela 6. 

Na tabela 7 se apresenta as frequências absolutas e relativas dos diagnósticos 

dos animais para os grupos L-arginina e placebo. Não foi observado diferença 

significativa entre os grupos L-arginina e placebo em relação aos diagnósticos. Os 

animais do grupo controle não apresentaram alterações clínicas aparentes.  

 

Tabela 7: Frequências absolutas e relativas dos diagnósticos dos animais, segundo o grupo de estudo. 

Diagnóstico L-arginina  placebo  p* 
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Broncopatia 6 (75%)  6 (75,0%)  - 

Colapso Traqueal 1 (12,5%)  1 (12,5%)  - 

Melanoma 0 (0,0%)  1 (12,5%)  1,000 

Tromboembolismo HAC 0 (0,0%)  1 (12,5%)  1,000 

Tromboembolismo 0 (0,0%)  1 (12,5%)  1,000 

Neoplasia esplênica 1 (12,5%)  0 (0,0%)  1,000 

Neoplasia Hepática 0 (0,0%)  1 (12,5%)  1,000 

Hipertensão Pulmonar a esclarecer 2 (25,0%)  2 (25,0%)  - 

Fonte: GARCÍA, 2022 

(*) nível descritivo de probabilidade do teste exato de Fisher 

 

Tabela 8: Valores descritivos da Pressão Arterial Sistêmica (mmHg), segundo os momentos de 

avaliação e o grupo de estudo. 

 
 Grupo 

Momento 

 L-arginina  

(n=8) 
 

placebo 

 (n=8) 
 

Controle (n=10) 

T0   Média + dp 121,75 + 12,44 
 

119,13 + 21,64 
 

124,10 + 13,52 

 
  (min.; Máx) (106,00; 138,00) 

 
(100,00; 168,00) 

 
(106,00; 144,00) 

T7   Média + dp 134,38 + 20,33 
 

127,75 + 19,34 
 

120,10 + 13,20 

 
  (min.; Máx) (110,00; 167,00) 

 
(103,00; 158,00) 

 
(104,00; 146,00) 

T30   Média + dp 125,75 + 17,48 
 

122,08 + 18,85 
 

123,80 + 11,47 

 
  (min.; Máx) (100,00; 148,00) 

 
(92,40; 154,00) 

 
(110,00; 150,00) 

Fonte: GARCÍA, 2022 

Legenda: dp desvio padrão, n: número de animais T; Tempo de avaliação  

 

Foi observado que os grupos não apresentaram diferença significativa em 

relação a PAS no momento T0 (Análise de Variância a um fator, p=0,812) Através da 

Análise de Variância com medidas repetidas foi observado que os grupos não 

apresentaram diferença significativa de comportamento da PAS ao longo das 

avaliações (p=0,424). Não foi observado diferença significativa das médias dos grupos 

nos momentos T0, T7 e T30 (p=0,735). Não foi observado alteração significativa da 

PAS nos momentos avaliados em cada um dos três grupos (p=0,274). Tabela 8.. 

 

Tabela 9: Valores descritivos da Dosagem de H2S (µM) *, segundo os momentos de avaliação e o 

grupo de estudo. 

Grupo Momento n Média dp Mínimo Máximo 

L-arginina 
 

     

 
T0 8 2,14 1,94 0,60 5,20 
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T7 8 2,33 1,59 0,80 5,40 

 
T30 8 1,55 1,01 0,70 3,40 

Placebo 
 

     

 
T0 8 2,50 1,74 0,70 4,90 

 
T7 8 1,79 0,77 0,80 2,80 

 
T30 8 2,03 1,14 0,70 3,90 

Controle 
 

     

 
T0 10 1,53 0,76 0,40 2,70 

 
T7 10 1,74 0,79 0,80 2,80 

 
T30 10 1,75 1,24 0,50 4,60 

Fonte: GARCÍA, 2022 

Legenda: dp desvio padrão, n: número de animais T; Tempo de avaliação  

(*) variável avaliada através da transformação logarítmica. 

 

 

Através da Análise de Variância com medidas repetidas, referido na tabela 9 foi 

observado que os grupos não apresentaram diferença significativa de comportamento 

da dosagem de H2S ao longo das avaliações (p=0,577). Não foi observada diferença 

significativa das médias dos grupos nos momentos T0, T7 e T30 (p=0,654). Não foi 

observada alteração significativa da dosagem de H2S nos momentos avaliados em 

cada um dos três grupos (p=0,551). 

 

Figura 9: Expressão dos níveis plasmáticos de H2S (µM) nos grupos tratados ao longo dos momentos 

avaliados 

 

Fonte: GARCÍA, 2022. 
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Tabela 10: Valores descritivos da Dosagem Nitrito NO2 (µM), segundo os momentos de avaliação e o 

grupo de estudo. 

Grupo Momento n Média dp Mínimo Máximo P25 Mediana P75 p 

L-arginina 
         

0,393 
 

T0 8 0,35 0,21 0,06 0,66 0,17 0,30 0,54 
 

 T7 8 0,27 0,25 0,04 0,72 0,08 0,19 0,48 
 

 T30 8 0,33 0,26 0,04 0,72 0,13 0,26 0,60 
 

placebo 
         

0,898 
 

T0 8 0,33 0,18 0,13 0,60 0,16 0,30 0,50 
 

 T7 8 0,33 0,18 0,11 0,60 0,19 0,28 0,52 
 

 T30 8 0,36 0,25 0,04 0,72 0,09 0,37 0,54 
 

Controle 
         

0,558 
 

T0 10 0,15 0,11 0,04 0,28 0,05 0,14 0,26 
 

 T7 10 0,15 0,13 0,04 0,40 0,04 0,09 0,27 
 

 T30 10 0,24 0,17 0,04 0,50 0,06 0,21 0,38 
 

(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Friedman 

Fonte: GARCÍA, 2022 

Legenda: dp desvio padrão, n: número de animais T; Tempo de avaliação  

 

 

Pela tabela 10 não se observou alteração significativa da dosagem de Nitrito 

NO2 ao longo das avaliações realizadas.  

Pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis se observou que os grupos não 

apresentaram diferença significativa nos momentos T0 (p=0,058), T7 (p=0,126) e T30 

(p=0,577). 

 

Tabela 11: Valores descritivos da Dosagem Nitrato NO3 (µM), segundo os momentos 

de avaliação e o grupo de estudo. 

Grupo Momento n Média dp Mínimo Máximo P25 Mediana P75 p 

L-arginina 
  

    
   

0,687 
 

T0 8 10,27 6,22 5,73 22,29 6,13 7,16 15,61 
 

 T7 8 10,20 5,46 3,56 20,94 6,38 9,11 13,68 
 

 T30 8 13,84 17,75 5,43 57,51 6,10 7,68 10,86 
 

Placebo 
         

0,417 
 

T0 8 9,38 2,49 6,57 13,86 7,28 8,64 11,32 
 

 T7 8 13,47 11,52 5,07 40,48 8,12 8,78 16,03 
 

 T30 8 20,45 22,81 4,95 73,38 6,57 11,57 26,56 
 

Controle 
         

0,905 
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T0 10 8,21 5,21 5,40 21,15 5,45 6,02 8,42 

 
 T7 10 13,16 15,96 4,47 48,18 4,92 5,63 16,20 

 
 T30 10 6,93 4,30 3,57 18,93 5,24 6,14 6,26 

 
Fonte: GARCÍA, 2022 

Legenda: dp desvio padrão, n: número de animais T; Tempo de avaliação  

(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Friedman 

P25- P75: Percentis 

Pela tabela 11 não foi observada alteração significativa da dosagem de Nitrato 

NO3 ao longo das avaliações realizadas. Pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 

se observou que os grupos não apresentaram diferença significativa nos momentos 

T0 (p=0,068), T7 (p=0,308) e T30 (p=0,049). 

 

Tabela X12: Valores descritivos da Dosagem ON (µM), segundo os momentos de avaliação e o grupo 

de estudo. 

Grupo Momento n Média dp Mínimo Máximo P25 Mediana P75 p 

L-arginina 
 

     
   

0,417 
 

T0 8 10,61 6,29 6,27 22,95 6,45 7,31 15,85 
 

 T7 8 10,47 5,31 4,28 20,98 6,57 9,49 13,83 
 

 T30 8 14,17 17,65 5,59 57,55 6,32 8,06 11,49 
 

Placebo 
         

0,417 
 

T0 8 9,71 2,42 6,74 14,02 7,73 9,12 11,54 
 

 T7 8 13,80 11,45 5,67 40,72 8,52 9,04 16,18 
 

 T30 8 20,81 22,81 5,49 73,86 6,89 11,95 26,65 
 

Controle 
         

0,905 
 

T0 10 8,36 5,19 5,46 21,19 5,64 6,28 8,65 
 

 T7 10 13,31 15,91 4,75 48,28 5,07 5,71 16,24 
 

 T30 10 7,16 4,37 3,61 19,34 5,46 6,19 6,53 
 

Fonte: GARCÍA, 2022 

Legenda: dp desvio padrão, n: número de animais T; Tempo de avaliação  

(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Friedman 

P25- P75: Percentis 

 

Pela tabela 13 não se observou alteração significativa da dosagem de ON ao longo 

das avaliações realizadas. Pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis foi observado 

que os grupos não apresentaram diferença significativa nos momentos T0 (p=0,057), 

T7 (p=0,226) e T30 (p=0,033). 
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Tabela 13: Valores descritivos das variáveis do ecocardiograma no momento basal segundo o grupo 

de estudo. 

Variável Grupo n Média dp Mínimo Máximo p* 

        

FC L-Arginina 8 98,75 31,10 65,33 145,00 0,498 

 
Placebo 8 97,83 23,54 66,00 137,33  

 
Controle 10 109,17 32,21 71,67 182,67  

       
 

AE L-Arginina 8 2,04 0,33 1,66 2,73 0,025 

 
Placebo 8 1,83 0,50 0,97 2,51  

 
Controle (b) 10 2,35 0,59 1,42 3,15  

       
 

Ao L-Arginina 8 1,47 0,26 1,20 2,05 0,002 

 
Placebo 8 1,32 0,21 1,06 1,60  

 
Controle(a)(b) 10 1,75 0,38 1,16 2,22  

       
 

AE/Ao L-Arginina 8 1,39 0,08 1,28 1,50 0,809 

 
Placebo 8 1,38 0,25 0,82 1,58  

 
Controle 10 1,34 0,10 1,18 1,48  

       
 

DIVEd L-Arginina 8 2,28 0,24 1,95 2,63 0,005 

 
Placebo 8 2,20 0,55 1,47 3,03  

 
Controle(a)(b) 10 3,17 0,78 2,09 4,20  

       
 

NDIVEd L-Arginina 8 1,30 0,13 1,03 1,47 0,368 

 
Placebo 8 1,27 0,21 0,96 1,54  

 
Controle 10 1,43 0,15 1,25 1,63  

       
 

DIVEs L-Arginina 8 1,06 0,24 0,64 1,40 <0,001 

 
Placebo 8 1,02 0,30 0,65 1,41  

 
Controle(a)(b) 10 1,90 0,59 1,12 2,72  

       
 

NDIVEs L-Arginina 8 0,58 0,16 0,33 0,82 0,028 

 
Placebo 8 0,57 0,14 0,37 0,79  

 
Controle(a)(b) 10 0,80 0,14 0,62 0,95  

       
 

Fração de encurtamento L-Arginina 8 53,17 8,46 42,33 68,33 0,014 

 
Placebo 8 53,37 8,57 40,33 64,00  

 
Controle(a)(b) 10 40,87 5,63 32,00 49,00  

       
 

Fração de ejeção L-Arginina 8 85,67 6,05 77,00 95,33 0,002 
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Placebo 8 85,67 7,11 73,33 93,00  

 
Controle(a)(b) 10 72,03 7,45 58,00 81,00  

       
 

Volume diastólico final L-Arginina 8 18,00 4,61 12,00 25,33 0,005 

 
Placebo 8 18,08 10,86 6,00 36,33 

 

 
Controle(a)(b) 10 43,30 24,23 14,33 78,67  

       
 

Volume sistólico final  L-Arginina 8 2,83 1,39 1,00 5,33 0,002 

 
Placebo 8 2,58 1,86 0,67 5,33  

 
Controle(a)(b) 10 13,20 9,55 3,00 27,67  

       
 

Onda ET L-Arginina 8 0,49 0,05 0,40 0,54 0,462 

 
Placebo 8 0,50 0,06 0,39 0,58  

 
Controle 10 0,45 0,10 0,32 0,66  

       
 

Onda AT L-Arginina 8 0,54 0,11 0,39 0,71 0,025 

 
Placebo 8 0,52 0,08 0,37 0,62  

 
Controle(a)(b) 10 0,40 0,07 0,32 0,55  

       
 

E/ATRI L-Arginina 8 0,94 0,23 0,69 1,29 0,407 

 
Placebo 8 0,99 0,26 0,76 1,59  

 
Controle 10 1,14 0,21 0,83 1,56  

       
 

Onda ST L-Arginina 8 0,10 0,04 0,05 0,16 0,025 

 
Placebo 8 0,10 0,04 0,03 0,16  

 
Controle(a)(b) 10 0,15 0,04 0,10 0,23  

       
 

Onda EM L-Arginina 8 0,57 0,12 0,39 0,73 0,402 

 
Placebo 8 0,55 0,14 0,36 0,82  

 
Controle 10 0,66 0,16 0,45 0,94  

       
 

Onda AM L-Arginina 8 0,73 0,20 0,53 1,15 0,728 

 
Placebo 8 0,65 0,28 0,24 1,15  

 
Controle 10 0,57 0,14 0,39 0,84  

       
 

E/A L-Arginina 8 0,80 0,19 0,58 1,21 0,287 

 
Placebo 8 0,94 0,33 0,59 1,51  

 
Controle 10 1,19 0,34 0,76 1,70  

       
 

Onda E' L-Arginina 8 0,05 0,02 0,03 0,08 0,101 

 
Placebo 8 0,06 0,02 0,04 0,09  
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Controle 10 0,09 0,03 0,04 0,16  

       
 

E/E' L-Arginina 8 11,05 2,64 7,65 16,00 0,124 

 
Placebo 8 9,97 1,90 7,45 13,47  

 
Controle 10 7,88 1,86 4,65 11,00  

       
 

TRIV L-Arginina 8 75,79 15,44 55,00 96,00 0,859 

 
Placebo 8 74,96 11,89 62,67 92,33  

 
Controle 10 70,10 6,23 61,67 85,00  

       
 

E/TRIV L-Arginina 8 0,79 0,30 0,46 1,26 0,546 

 
Placebo 8 0,75 0,22 0,42 1,04 

 

 
Controle 10 0,94 0,25 0,63 1,38  

       
 

Diam Artéria Pulmonar L-Arginina 7 1,49 0,24 1,18 1,79 0,263 

 
Placebo 8 1,37 0,23 1,04 1,67 

 

 
Controle 10 1,52 0,30 1,15 2,11  

       
 

Diam Ao L-Arginina 7 1,40 0,23 1,10 1,79 0,031 

 
Placebo 8 1,28 0,22 1,09 1,72 

 

 
Controle(b) 10 1,58 0,31 1,17 2,12  

       
 

Relação  L-Arginina 7 1,07 0,09 0,96 1,23 0,020 

AP/Ao Placebo 8 1,08 0,09 0,96 1,22 
 

 
Controle(a)(b) 10 0,96 0,02 0,93 0,99  

       
 

IDAPD L-Arginina 8 0,27 0,08 0,14 0,34 0,023 

 
Placebo 8 0,25 0,08 0,12 0,33  

 
Controle(a)(b) 10 0,37 0,05 0,31 0,46  

       
 

RVp/Ap L-Arginina 7 0,98 0,31 0,59 1,34 0,027 

 
Placebo 7 0,72 0,28 0,33 1,00  

 
Controle(b) 10 1,10 0,08 1,00 1,26  

       
 

Vmax VSVD L-Arginina 8 0,85 0,25 0,52 1,29 0,232 

 
Placebo 8 0,75 0,16 0,53 1,08  

 
Controle 10 0,92 0,13 0,73 1,09  

        
Vmax VSVE L-Arginina 8 1,16 0,16 0,88 1,35 0,711 

 
Placebo 8 1,22 0,32 0,75 1,73  

 
Controle 10 1,23 0,19 0,89 1,51  
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TAPSE L-Arginina 8 1,04 0,28 0,67 1,60 0,002 

 
Placebo 8 1,02 0,30 0,57 1,41  

 
Controle(a)(b) 10 1,45 0,36 0,85 2,00  

       
 

MAPSE L-Arginina 8 0,62 0,20 0,41 1,01 0,009 

 
Placebo 8 0,60 0,20 0,33 0,87  

 
Controle(a)(b) 10 0,97 0,38 0,56 1,60  

       
 

TA L-Arginina 8 46,63 11,09 29,33 64,67 <0,001 

 
Placebo 8 52,79 12,59 37,00 70,33  

 
Controle(a)(b) 10 80,60 17,95 65,33 111,00  

       
 

TE L-Arginina 8 175,88 30,03 133,00 218,00 0,105 

 
Placebo 8 173,17 25,80 138,00 214,33  

 
Controle 10 215,30 43,70 146,67 288,33  

       
 

TA:TE L-Arginina 8 0,27 0,08 0,17 0,42 0,002 

 
Placebo 8 0,30 0,05 0,22 0,36  

 
Controle(a)(b) 10 0,38 0,06 0,31 0,47  

 

FONTE: GARCÍA, 2022 

LEGENDA: FC: frequência cardíaca; Ae: atrio esquerdo; Ao: Aorta; Ae/Ao: relação átrio esquerdo aorta; 

DIVEd: diâmetro interno ventricular esquerdo em diástole; NDIVEd: diâmetro interno ventricular 

esquerdo em diástole normalizado pelo peso: DIVEs: diâmetro interno ventricular esquerdo em sístole; 

E/A Tri: relação fluxo trasntricuspideo onda E onda A: S’: onda sistólica tricúspide estimada pelo doppler 

tecidual; EM; onda E fluxo trans mitral, AM: onda A fluxo trans mitral: E’: E linha anel mitral, E/E’ relação 

onda E e onda E’ mitral; TRIV: tempo de relaxamento isovolumétrico; E/TRIV: relação onda E mitral 

tempo de relaxamento isovolumétrico; AP; artéria pulmonar IDAPD; índice de distensibilidade da artéria 

pulmonar direita; Vp; veia pulmonar:  Ap: artéria pulmonar; VSVD: via de saída do ventrículo direito: 

VSVE: via de saída do ventrículo esquerdo; TAPSE: excursão sistólica do plano anular tricúspide; 

MAPSE: excursão sistólica de plano anular mitral; TA: Tempo de aceleração; TE: Tempo de ejeção; n: 

número de animais; dp; desvio padrão p25- p75: percentil; T; tempo avaliado, (*) nível descritivo de 

probabilidade da Análise de Variância a um fator corrigida pela idade,(a) diferença significativa do grupo 

L-arginina (p<0,05), (b) diferença significativa do grupo placebo (p<0,05) 

 

Pela tabela 13 se observa que os grupos apresentaram diferença significativa nas 

variáveis: 

1) AE: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativo maior que 

o do grupo placebo (p=0,008). O grupo L-arginina não apresentou diferença 

significativa dos grupos placebo (p=0,395) e controle (p=0,050) 
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2) Ao: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativo maior que 

os grupos L-arginina (p<0,001) e placebo (p<0,001). Os grupos L-arginina e 

placebo não apresentaram diferença significativa entre si (p=0,296). 

3) DIVEd: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativa maior 

que os grupos L-arginina (p=0,005) e placebo (p=0,003). Os grupos L-arginina 

e placebo não apresentaram diferença significativa entre si (p=0,819). 

4) DIVEs: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativa maior 

que os grupos L-arginina (p<0,001) e placebo (p<0,001). Os grupos L-arginina 

e placebo não apresentaram diferença significativa entre si (p=0,886). 

5) NDIVEs: Observamos que o grupo Controle apresenta valor significativa maior 

que os grupos L-arginina (p=0,023) e placebo (p=0,014). Os grupos X e Y não 

apresentaram diferença significativa entre si (p=0,812). 

6) Fração de encurtamento: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor 

significativa menor que os grupos L-arginina (p=0,011) e placebo (p=0,008). Os 

grupos L-arginina e placebo não apresentaram diferença significativa entre si 

(p=0,951). 

7) Fração de ejeção: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor 

significativa menor que os grupos L-arginina (p=0,001) e placebo (p=0,001). Os 

grupos L-arginina e placebo não apresentaram diferença significativa entre si 

(p=1,000). 

8) Volume diastólico final: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor 

significativa menor que os grupos L-arginina (p=0,004) e placebo (p=0,004). Os 

grupos L-arginina e placebo não apresentaram diferença significativa entre si 

(p=0,981). 

9) Volume sistólico final: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor 

significativa maior que os grupos L-arginina (p=0,002) e placebo (p=0,002). Os 

grupos L-arginina e placebo não apresentaram diferença significativa entre si 

(p=0,947). 

10) Onda AT: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativa 

menor que os grupos L-arginina (p=0,011) e placebo (p=0,025). Os grupos L-

arginina e placebo não apresentaram diferença significativa entre si (p=0,676). 

11) Onda ST: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativa 

maior que os grupos L-arginina (p=0,015) e placebo (p=0,016). Os grupos L-

arginina e placebo não apresentaram diferença significativa entre si (p=0,948). 
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12) Diam Ao: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativa 

maior que o do grupo placebo (p=0,010). O L-arginina não apresentaram 

diferença significativa dos grupos placebo (p=0,419) e Controle (p=0,068) 

13) Relação AP/Ao: Observamos que o grupo Controle apresentou valor 

significativa menor que os grupos L-arginina (p=0,022) e placebo (p=0,009). Os 

grupos L-arginina e placebo não apresentaram diferença significativa entre si i 

(p=0,777). 

14) IDAPD: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativa maior 

que os grupos L-arginina (p=0,030) e placebo (p=0,009). Os grupos L-arginina 

e placebo não apresentaram diferença significativa entre si (p=0,571). 

15) RVp/Ap: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativa 

maior que o do grupo placebo (p=0,009). O grupo L-arginina não apresentou 

diferença significativa dos grupos placebo (p=0,059) e controle (p=0,362) 

16) TAPSE: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativa maior 

que os grupos L-arginina (p=0,002) e placebo (p=0,001). Os grupos L-arginina 

e placebo não apresentaram diferença significativa entre si (p=0,912). 

17) MAPSE: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativa 

maior que os grupos L-arginina (p=0,008) e placebo (p=0,005). Os grupos L-

arginina e placebo não apresentaram diferença significativa entre si (p=0,858). 

18) TA: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativa maior que 

os grupos L-arginina (p<0,001) e placebo (p<0,001). Os grupos L-arginina e 

placebo não apresentaram diferença significativa entre si p=0,396). 

19) TA:TE: Observou-se que o grupo Controle apresentou valor significativa maior 

que os grupos L-arginina (p<0,001) e placebo (p=0,006). Os grupos L-arginina 

e placebo não apresentaram diferença significativa entre si p=0,292). 

 

Não foi observada diferença significativa entre os grupos nas demais variáveis do 

ECO no basal. 

 

Através da Análise de Variância com medidas repetidas observou-se que os 

grupos não apresentaram diferença significativa de comportamento ao longo das 

avaliações (p=0,373). Não foi observada diferença significativa das médias dos grupos 

nos momentos T0, T7 e T30 (p=0,981). Não se observou alteração significativa, em 
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relação as variáveis PAPs, TAPSE, TA:TE, IDAPD, AP/Ao, Onda S’, RVp/Ap nos 

momentos avaliados em cada um dos dois grupos (TABELA 14).] 

 

Tabela 14: Comparação dos parâmetros ecocardiográficos entre os grupos L- arginina e placebo e 

entre os momentos de estudo. 

       Grupo Momento n Média dp Mínimo Máximo Valor de p 

 PAPs (mm Hg)      L-arg T0 8 45,63 10,65 38,15 63,05 p=0,534 

       
 T7 8 42,70 9,04 35,46 62,33  

       
 T30 8 42,94 12,00 32,66 64,96  

       Placebo T0 7 49,64 14,33 38,34 75,66  

        T7 7 49,39 21,80 33,45 92,55  

        T30 7 47,70 24,41 23,38 93,00  

 TAPSE (cm)      L-arg T0 8 1,04 0,28 0,67 1,60 p=0,686 

        T7 8 1,08 0,21 0,70 1,31  

        T30 8 1,08 0,29 0,70 1,67  

       Placebo T0 7 1,03 0,32 0,57 1,41  

        T7 7 1,04 0,35 0,55 1,33  

        T30 7 0,96 0,31 0,48 1,43  

 TA:TE (ms)      L-arg T0 8 0,27 0,08 0,17 0,42 p=0,596 

        T7 8 0,27 0,09 0,17 0,45  

        T30 8 0,30 0,09 0,19 0,45  

       Placebo T0 7 0,28 0,05 0,22 0,36  

        T7 7 0,32 0,09 0,21 0,42  

        T30 7 0,30 0,08 0,22 0,40  

 IDAPD (%)      L-arg T0 8 0,27 0,08 0,14 0,34 p=0,823 

        T7 8 0,28 0,10 0,17 0,43  

        T30 8 0,26 0,09 0,14 0,39  

       Placebo T0 7 0,25 0,08 0,13 0,33  

        T7 7 0,27 0,09 0,13 0,37  

        T30 7 0,27 0,08 0,14 0,36  

 AP/Ao (cm)      L-arg T0 7 1,07 0,09 0,96 1,23 p=0,981 

        T7 7 0,98 0,13 0,69 1,10  

        T30 7 1,01 0,08 0,84 1,11  

       Placebo T0 7 1,07 0,10 0,96 1,23  

        T7 7 1,07 0,12 0,92 1,23  

        T30 7 0,91 0,37 0,09 1,11  

 ONDA S’ (m/s)      L-arg T0 8 0,10 0,04 0,05 0,16 p=0,649 

        T7 8 0,11 0,03 0,06 0,15  

        T30 8 0,15 0,18 0,05 0,58  

       Placebo T0 7 0,10 0,04 0,03 0,16  

        T7 7 0,10 0,05 0,04 0,18  

        T30 7 0,09 0,04 0,05 0,14  

 RVp/Ap (cm)      L-arg T0 7 0,98 0,31 0,59 1,34 p=0,204 

        T7 7 0,96 0,26 0,62 1,32  

        T30 7 0,93 0,30 0,51 1,35  
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       Placebo T0 6 0,75 0,25 0,36 1,00  

        T7 6 0,75 0,24 0,38 1,03  

        T30 6 0,81 0,30 0,44 1,17  

Fonte: GARCÍA, 2022 

Legenda: L-arg: grupo L-arginina; PAPs pressão da artéria pulmonar em sístole estimada pelo doppler; 

mm Hg: milímetro de mercúrio; TAPSE: Excursão sistólica planimétrica do anel tricúspide; TA:TE: 

Tempo de aceleração por tempo de ejeção; IDAPD: Índice de distensibilidade da artéria pulmonar 

direita; %: porcentagem; Ap/Ao: Relação artéria pulmonar aorta; S’; Onda sistólica do anel tricúspide; 

RVp/Ap: Relação veia pulmonar artéria pulmonar; cm: centímetros; m/s metros por segundo, T= tempo 

avaliado; n: número de animais; dp: desvio padrão m/s metro por segundo; cm: centímetros. 
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8 DISCUSSÃO 

 

Todos os animais alocados nos grupos L-arginina e placebo apresentavam, 

mesmo que em grau leve HPA, o qual está diretamente relacionado com as 

manifestações clínicas de cansaço fácil, tosse, esforço e dificuldade respiratória 

esporádica, sopro sistólico tricúspide, (KELLUM; STEPIEN, 2007)  foram 

questionados por visitas ou moradia em zonas endêmicas para dirofilariose, além de 

serem testados e  negativos para verme de coração e erlichiose. 

Apesar de haver variação no grau de HPA entre os animais do grupo l-arginina 

e grupo placebo incluídos no estudo, é possível concluir que todos estavam em fase 

controlada da doença conforme aos critérios de inclusão, não apresentaram perda de 

peso ao longo do período experimental, não apresentaram manifestações clínicas de 

piora associadas a HPA,  como sincopes , dificuldade respiratória importante ou 

ascite, o ECC ideal de 4 e 5 de acordo com Laflamme (1997), mesmo que houvesse 

diferenças entre os tratamentos. Com um critério similar foi possível concluir quanto 

ao EMM, os animais geriátricos apresentaram perda leve de musculatura associado 

aos processos fisiológicos de sarcopenia mas não de caquexia decorrente de piora 

de doença cardíaca e insuficiência cardíaca congestiva (FREEMAN, 2012) 

Foram recrutados 16 cães com HPA pré-capilar durante o período de março de 

2019 a julho de 2021, que atenderam aos critérios de inclusão sendo os 16 animais 

randomizados, 8 animais para o grupo L- arginina, 8 animais para o grupo placebo, 

adicional a isso foi escolhido um terceiro grupo controle com 10 animais sadios.  

Os grupos foram comparados no T0 e não houve diferença estatística para os 

critérios avaliados, grupos heterogêneos, as raças com HPA estavam compostas de; 

Shih-tzu (4), poodle (3), sem raça definida (3), pinscher (2), Dachshund (1), Yorkshire 

terrier (1), maltes (1), Cocker Spaniel (1).de idade raça. 

 

Em relação a dose administrada de L-arginina foram 100 mg/ kg a cada 8 horas, 

estima-se que a L-arginina plasmática pode atingir valores superiores em 4 horas de 

administrada, sem efeitos adversos na frequência cardíaca e pressão sanguínea 

(FLYNN; KELLIHAN; TREPANIER, 2017). Para os pesos maiores foi requerida uma 

quantidade maior de capsulas para atingir a dose necessária, dados similares 

entregados por Flynn et, al (2017) no estudo da expressão de L-citrulina plasmática a 

partir da suplementação com L- arginina a doses máximas.  
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A  hipotensão é um efeito adverso considerado na administração de L-arginina 

devido a que pode promover a vasodilatação pela indução de eNOS (DONG et al., 

2011). Estudos prévios em humanos referem que administração contínua de L-

arginina exógena por infusão continua demostraram uma redução da PA sistólica, 

média e diastólica com aumento da frequência cardíaca. Os efeitos hemodinâmicos 

da L-arginina foram associados a um aumento no ON e níveis plasmáticos de L-

citrulina, sugerindo que a vasodilatação induzida pela L-arginina é pelo metabolismo 

da eNOS e disponibilização de ON (MEHTA; STEWARD, 1996). Para está pesquisa 

não foram achados valores de pressão arterial baixa nos grupos suplementados com 

L-arginina. (Figura 7). 

 

FIGURA 7: Gráfico onde se ilustra a não variança nem queda da PAS em todos os grupos 

nos momentos avaliados. 

 

FONTE: GARCÍA, 2022. 

 

Outro estudo prévio realizado em cães referiram que a  dose de 100 mg/kg do 

aminoácido a cada 8 horas, não levou a redução da PA, e câmbios significativos na 

frequência cárdica, nem alterações na atividade física, apetite ou alterações 

gastrointestinais (FLYNN; KELLIHAN; TREPANIER, 2017). O único efeito encontrado 

no estudo foi a exacerbação de manifestações clínicas associadas incontinência 

urinaria em uma única fêmea castrada do grupo controle durante o tempo de 

suplementação com L-arginina, efeitos que resolveram uma vez finalizou a fase 

experimental.  
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Esperava-se que a suplementação do aminoácido L-arginina via oral 

aumentasse os níveis plasmáticos de ON, tanto no grupo L-arginina quanto ao grupo 

controle (figura 8). Os valores de ON basal em cães com HPA foram de 10,61 µM 

(min. 6,27 – máx. 22,95 µM) e grupo controle sadio de 8,36 µM (min 5,46 – máx. 21,19 

µM)  resultados que diferem com valores basais de ON em cães com ICC secundaria 

a DVMC e CMD referidos por De Laforcade e colaboradores (2003) com valores de 

4,51 µM (min 0,00 – máx. 31,05 µM) e grupo de animais sadios com valores de media 

0,00 µM (min. 0,00 µM- máx. 6,16 µM). 

Uma das hipóteses que poderia explicar a não expressão diferenciada do ON 

nos grupos doentes com HPA a partir da suplementação com L-arginina, seria a 

liberação rápida de eNOS e ação vasodilatadora rápida, ou a diminuição paradoxal da 

disponibilidade do ON que é secundaria ao aumento da produção de aníones 

superóxido por parte própria do NOS, o que leva a um estado de desacoplamento de 

eNOS (ZUCKERBRAUN; GEORGE; GLADWIN, 2011). Ou também poderia ser 

explicado com o fenômeno de compartimentalização intracelular da arginina e o NOS 

que podem ser diferentes, reduzindo potencialmente a disponibilidade do substrato 

para a enzima. Além disso, a presença de compostos endógenos e outros amino 

ácidos como a lisina, cisteína, histidina  que competem com l-arginina pelo sítio de 

ligação da enzima (BODE-BO et al., 1998; PALACÍN et al., 1998; KELLEY; WARREN; 

MORTENSEN, 2014).  

Também tem sido identificados análogos como o Nw-monometil-L-arginina (L-

NMMA) e a dimetil arginina assimétrica (ADMA) que competem na captação 

intracelular, enquanto que a glutamina compete com a citrulina evitando a conversão 

para o ON.(LUIKING; DEUTZ, 2007)., ou a competência direita da arginasa que utiliza 

a L-arginina como substrato para formação de ornitina e ureia(ZUCKERBRAUN; 

GEORGE; GLADWIN, 2011). Pelo qual um estudo complementar indicado seria a 

análise dos outros fatores que agem nos processos de disponibilização do ON a partir 

da suplementação com L-arginina. 

Outra explicação pela qual a expressão do ON não apresentou diferença 

significativa nos grupos, poderia ser devido a que as causas de HPA pré- capilar foram 

de causas multifatoriais, estudos prévios em humanos com HPA pré-capilar primaria, 

tromboembolismo pulmonar referem adequada absorção da L-arginina e diminuição 

da pressão pulmonar ao cateterismo (NAGAYA et al., 2001). Dados similares em ratos 

que foram induzidos à HPA tromboembólica e demostraram efeitos benéficos à 
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administração de L-arginina via oral a uma dose de 300 mg/kg SID, com aumentos 

enzimáticos da expressão de eNOS, e câmbios nos estudos histomorfologicos dos 

vasos pulmonares e regressão da pré-existência da hipertrofia do ventrículo direito e 

redução da pressão arterial pulmonar média, quanto ao grupo não tratado. 

(SCHREIBER et al., 2017).  

 

Figura 8: Expressão dos níveis plasmáticos de ON (µM) nos grupos tratados ao longo dos momentos 

avaliados  

 

Fonte: GARCÍA, 2022 

Legenda: T: tempo de avaliação, µM: micro molar 

 

Enquanto as doenças respiratórias obstrutivas crônicas em humanos e ensaios 

experimentais em porquinhos da índia, têm demostrado que há uma expressão maior 

de ADMA e a arginasa o que gerou um desbalanço na via e absorção de L-arginina. 

(PERA et al., 2014; SCOTT et al., 2021). 

Uma explicação para que o grupo L-arginina não apresentasse diferença 

estatística em relação ao grupo placebo é, ao baixo N amostral em cada grupo doente 

o que altera o valor de distribuição e o dp em cada grupo dentro dos momentos 

avaliados (p=0,033), pelo qual sugere aumentar o N amostral em cada grupo para 

atingir uma diferença significativa.  

Uma observação importante foi que a técnica utilizada para análise de H2S 

permitiu obter valores plasmáticos de referência com uma média de 1,53 uM (min. 

0,60– máx. 2,70 dp=0,76) em cães sadios, dados não existentes na literatura para 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

L-arginina placebo Controle

D
o

s
a
g

e
m

 N
it

ra
to

 O
N

 (
µ

M
)

Grupo

T0 T7 T30



68 

espécie, Vários autores referem a interação do H2S na melhora de disponibilização 

do ON para o endotélio (NAGPURE; BIAN, 2016). FIGURA 9. 

 

Figura 9: expressão dos níveis plasmáticos do H2S ao longo dos momentos da 

avaliação, em cada um dos grupos.  

 

Fonte: GARCÍA, 2022 

Legenda: T: tempo de avaliação, µM: micro molar 

 

Foi observado que os grupos não apresentaram diferença significativa de 

comportamento da dosagem de H2S ao longo das avaliações (p=0,577). Não se 

observou diferença significativa das medidas dos grupos nos momentos T0, T7 e T30 

(p=0,654). Com relação a não expressão maior de H2S no grupo L-arginina e o grupo 

controle poderia ser associado, a uma dependência mutua entre o ON e H2S, como 

foi explicado por Coleta et, al., (2012)  onde demostrou que a expressão de H2S e ON 

tinham a capacidade de melhorar angiogênese do endotélio, redução da degradação 

do c GMP em ensaio experimentais em ratos, e ao momento de suprimir qualquer um 

deles afetou-se mutuamente. 

Em relação ao ecocardiograma foram avaliados diâmetros internos do 

ventrículo esquerdo diastólico e sistólico, para cálculo de: fração de ejeção, fração de 

encurtamento, diâmetro ventricular em diástole e sístole  indexados ao peso para 

valores de normalizados, (CORNELL et al., 2004; KEENE et al., 2019), além de 

dimensões do átrio esquerdo em relação a aorta (Ae/Ao) (HANSSON et al., 2002). 

Não houve diferença significativa dos valores para todos os grupos nos tempos 

avaliados, ou aumentos nas dimensões da relação Ae/Ao e o DIVEDn que são valores 
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associados a doenças adquiridas como DVMM e CMD que seriam causas prováveis 

de HPA de tipo pós-capilar. (KEENE et al., 2019; REINERO et al., 2020)  

Esperava-se que a suplementação de L-arginina aumentara os níveis de ON e 

consequentemente diminuição da pressão arterial pulmonar, foram avaliados índices 

de ecocardiográficos de probabilidade de HPA como; PAPs pelo gradiente máximo da 

regurgitação tricúspide ao doppler continuo, IDAPD, VA/VP, AP/Ao, TA:TE e índices 

de função sistólica ventricular direita como o TAPSE e Onda S’ (SCHOBER; BAADE, 

2006; VISSER et al., 2015, 2016; REINERO et al., 2020).  Não houve diferença 

significativa dos valores para no grupo L-arginina quanto ao grupo placebo nos tempos 

avaliados nos momentos avaliados em cada um dois grupos. Figura 10 A- F 

Apesar que a ferramenta padrão ouro para o diagnóstico de HPA seja o 

cateterismo alocado na artéria pulmonar, a PAP pode ser diagnosticada indiretamente 

com o ecocardiografia doppler. O principal achado ecocardiográfico usado para 

determinar a probabilidade HPA foi a RT onde foram aceitos picos de velocidade >3,0 

m/s e mediante a equação de Bernoulli modificada e assim foi estimada PAPs, 

(KELLIHAN; STEPIEN, 2012) não foi considerado a somatória da pressão do átrio 

direito pelo risco de superestimação dos valores hemodinâmicos além da a 

inexistência de trabalhos científicos em cães (SERRES et al., 2007; REINERO et al., 

2020).  

O início de esta pesquisa começou tempo antes da publicação das diretrizes 

pelo ACVIM (2020), as diretrizes recomendam considerar velocidades de RT >3,4 m/s, 

ou seja gradientes de PAPs de 50 mm Hg, além dos sítios anatômicos que devem ser 

considerados como uma probabilidade alta de HPA. 

Com os valores estimados da PAPs e o gradiente de pressão foi possível 

determinar o grau de HPA em; discreta 30-49 mm Hg, moderada 50- 75 mm Hg ou 

importante >75 mm Hg, classificações similares apresentados por vários 

autores.(JOHNSON; BOON; ORTON, 1999; BACH et al., 2006; SCHOBER; BAADE, 

2006; SERRES et al., 2007; BROWN; DAVISON; SLEEPER, 2010; KELLIHAN; 

STEPIEN, 2012). Não foi observado diferença significativa das médias dos grupos nos 

momentos T0, T7 e T30 (p=0,534), e não foi observado alteração significativa do PAPs 

nos momentos avaliados em cada um dos dois grupos (p=0,553). 

É possível que a não diminuição da PAPs no grupo L-arginina seja pelas causas 

similares já explicadas nas dosagens não diferenciadas significativas para todos os 

grupos. Embora o tratamento ideal para a HPA seja os inibidores da fosfodiasterase 
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V como o  sildenafil e o tadafil, estúdios prévios demostraram que o uso do sildenafil  

diminui levemente o PAPs mas o gradiente máximo de regurgitação tricúspide não 

mudou significativamente (BACH et al., 2006; KELLUM; STEPIEN, 2007).Resultados 

que diferem nos humanos com classificação NYHA II e I melhoram índices 

hemodinâmicos de função ventricular direita após de tratamento com 3 meses com 

sildenafil (MICHELAKIS et al., 2003), tais diferenças de tempo poderiam refletir com 

os resultados esperados para esta pesquisa.  

Os intervalos de tempos sistólicos do ventrículo direito como o TE:TA ao 

ecocardiograma são valores que tem sido usados no diagnóstico da probabilidade de 

HPA (SCHOBER; BAADE, 2006; KELLUM; STEPIEN, 2007; VISSER et al., 2016; 

REINERO et al., 2020), Os valores do TE:TA foram compatíveis com probabilidade de 

HPA no ecocardiograma basal para o grupo L-arginina (0,27) e grupo placebo (0,28)  

não foram observadas diferenças significativas no TA:TE nos momentos avaliados em 

cada um dois grupos. O TE é um parâmetro afetado pela pressão arterial, e o TA 

encurtado está associado em cães com HPA que ocorre pela alta impedância ao fluxo, 

manifestada precocemente durante a ejeção devido à diminuição da distensibilidade 

no leito vascular pulmonar (SCHOBER; BAADE, 2006). 

Parâmetros ecocardiográficos da pressão sistólica da artéria pulmonar como, 

TA:TE, relação Ao/AP, IDAPD, e são variáveis que são afetadas pela pressão da 

artéria pulmonar (SCHOBER; BAADE, 2006; VISSER et al., 2016). Não houve 

diferença significativa das medias dos grupos nos momentos T0 T7 e T30, não foi 

observado alteração significativa nos momentos avaliados em cada um dos dois 

grupos. Com esses achados não foi possível demostrar que a L-arginina fizesse 

alguma diferença nos parâmetros ecocardiográficos no grupo doente, pelas mesmas 

razões da possível não expressão adequada do ON no grupo L-arginina. Deve se 

advertir que em todos os parâmetros ecocardiográficos supracitados podem ocorrer 

subestimação ou superestimação, motivo pelo qual pode aumentar o viés ao momento 

de obter os resultados estatísticos.  

O tratamento opcional para HPA é o uso dos inibidores da fosfodiasterase V 

que resultam no incremento das concentrações do guanosin monofosfato cíclico que 

está presente em grandes quantidades na circulação o que resulta na vasodilatação 

mediada pelo ON, razão pela qual uma ideia para futuras pesquisas seria o uso dos 

inibidores da fosfodiasterase como o citrato de Sildenafil ou tadafil em combinação 

com o aminoácido L-arginina, como efeito potencializador e disponibilizado de ON 
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para vasculatura pulmonar. Um estudo realizado por Al-Hiti (2013) et al, em ratos com 

HPA por hipoxia demostraram o efeito potencializador na combinação de Sildenafil 

mais L-arginina em analises hemodinâmicos de PAP e diminuição da hipertrofia 

ventricular direita  comparado quanto aos grupos com  o tratamento único de sildenafil 

ou L-arginina.  

 

 

 

FIGURA 10: Avaliação dos parâmetros ecocardiográficos ao longo do tempo nos grupos L-

arginina e placebo.  
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Fonte: GARCÍA, 2022. 

Legenda: PAPs: pressão da artéria pulmonar estimada pelo doppler, IDAPD: Índice de distensibilidade da 

artéria pulmonar direita, VP: veia pulmonar, AP, AP: Artéria pulmonar; Ao: Aorta; TAPSE; Excursão sistólica 

planimétrica do anel tricúspide; TA; tempo de aceleração, TE; tempo de ejeção. T: tempo de avaliação   
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9. LIMITAÇÕES  

A principal limitação do estudo foi o número amostral pequeno para uma 

doença multifatorial com prevalência baixa, poderia se considerar para futuras 

pesquisas um grupo composto por animais com HPA de tipo pós-capilar a fim de 

avaliar a resposta da suplementação de L-arginina e a expressão de ON. 

O tempo de avaliação dos cães foi pequeno, para observar diferença na 

expressão de ON e H2S e índices ecocardiográficos talvez sejam necessários mais 

de três meses de acompanhamento já HPA considera-se como uma doença de 

evolução lenta e crônica.



74 

10.CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados, nas condições de realização do presente estudo, 

não foram capazes de demostrar o efeito da suplementação com o aminoácido L-

arginina em níveis plasmáticos de ON e H2S e melhorar consequentemente os índices 

e parâmetros ecocardiográficos de HPA. 

São necessários estudos futuros com um maior número de cães, incluindo cães 

com HPA pós-capilar, aumentar o tempo de acompanhamento e avaliar o efeito em 

níveis plasmáticos de ON, H2S parâmetros ecocardiográficos quando se usa a 

suplementação com L-arginina mais sildenafil, e análogos dos inibidores de L-

arginina. 
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