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Abordagem à síndrome de insuficiência cardíaca no cão e no gato 

I. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1. DEFINIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

O sistema cardiovascular tem como função primordial a manutenção da pressão arterial e 

do débito cardíaco, de forma a providenciar pressões venosas e capilares normais quer em 

exercício quer em repouso. 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome em que o coração não é capaz de responder 

às necessidades metabólicas do organismo, ou só o consegue fazer a pressões de enchimento 

elevadas (Strickland, 2008). A existência de IC pressupõe a existência de uma doença cardíaca 

subjacente, sendo que o inverso não se verifica (Kittleson, 1999). Para uma melhor compreensão, 

as causas desta síndrome podem ser agrupadas, embora esta classificação varie entre os autores. 

Assim, podemos considerar como possíveis causas: (i) insuficiência miocárdica, (ii) sobrecarga 

de pressão, (iii) sobrecarga de volume, (iv) diminuição da complacência ventricular, (v) 

alterações do ritmo cardíaco e (vi) situações de aumento do débito cardíaco (Dukes-McEwan, 

1998). 

A insuficiência miocárdica é caracterizada por uma função contráctil diminuída. Pode ser 

primária, devida a cardiomiopatia dilatada (CMD) idiopática, ou secundária a um aumento 

crónico de volume, pressões elevadas crónicas, taquicardias sustentadas, toxicidade por fármacos 

(ex. doxorubicina), deficiência em taurina nos gatos, miocardite e enfarte do miocárdio. 

As pressões elevadas nas câmaras cardíacas surgem quando os ventrículos têm de gerar 

maior pressão sistólica do que o normal para ejectar o sangue. Por exemplo, no caso da estenose 

aórtica, o ventrículo esquerdo (VE) tem de ultrapassar uma maior resistência devido à obstrução 

do tracto de saída do fluxo sanguíneo, precisando de uma maior pressão sistólica para o fazer. 

Tipicamente o VE desenvolve hipertrofia concêntrica das suas paredes aumentando a espessura e 

a contractilidade das mesmas. Contudo, apenas as células miocárdicas sofrem este processo 

hipertrófico, enquanto a vasculatura coronária não aumenta proporcionalmente, não conseguindo 

responder às exigências das células cardíacas, aumentando o risco de isquemia do miocárdio e 

arritmias ventriculares (Kittleson, 1988). Outras causas importantes de sobrecarga de pressão 

incluem a estenose pulmonar, a hipertensão sistémica e pulmonar e a Dirofilariose. 

O aumento de volume ocorre quando a pré-carga ventricular é maior do que a sua 

capacidade de ejeccção. Como resultado, o aumento do volume telediastólico leva à dilatação 

venticular, com aumento do stresse da parede levando a hipertrofia excêntrica das células 
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miocárdicas de forma a normalizar o stresse. Se o ventrículo em causa desenvolve ou não 

insuficiência miocárdica vai depender das pressões a que está sujeito. Por exemplo, no caso da 

regurgitação mitral, o átrio esquerdo (AE) funciona como uma câmara de baixas pressões e não 

leva, por isso, a um aumento exagerado de stresse miocárdico enquanto no caso da insuficiência 

aórtica em que o VE ejecta sangue para um compartimento de pressões elevadas, o stresse 

miocárdico é grande, sendo comum a insuficiência miocárdica (Braunwald, 1992). A 

regurgitação tricúspide, o defeito do septo ventricular e o ducto arterioso persistente são outras 

causas de sobrecarga de volume nas câmaras cardíacas. 

A complacência ventricular está relacionada com a capacidade de relaxamento do 

ventrículo, entendendo-se como a alteração de volume do ventrículo para uma determinada 

alteração na pressão. Deste modo, quanto menor o volume da camâra ventricular para uma 

determinada pressão de enchimento, menor a sua complacência e menor volume de sangue 

recebido, o que determina um menor débito cardíaco (Morais, 2005). As causas de diminuição da 

complacência ventricular incluem a cardiomiopatia hipertrófica (CMH), a cardiomiopatia 

restritiva e o tamponamento cardíaco. 

Tanto as bradiarritmias como as taquiarritmias graves podem levar a diminuição do 

débito cardíaco e ao aparecimento de sinais de IC. Os estados hipermetabólicos e hipercinéticos 

condicionam frequências cardíacas elevadas que, em casos crónicos, levam à exaustão dos 

mecanismos homeostáticos compensatórios e à dilatação e hipertrofia miocárdica podendo, em 

casos extremos, desenvolver sinais de IC. 

2. FISIOPATOLOGIA DA IC

A prioridade do sistema cardiovascular é manter a pressão arterial dentro dos limites 

homeostáticos do organismo, e para garantir esta função conta com uma série de mecanismos 

neuro-humorais compensatórios capazes de o fazer a curto prazo. No entanto, a estimulação 

crónica e exagerada destes mecanismos acaba por se tornar inefectiva e entra num ciclo vicioso 

prejudicial ao sistema cardiovascular (Strickland, 2008). Destes mecanismos, os principais 

incluem a estimulação do sistema nervoso simpático (SNS), a diminuição do tónus vagal, a 

estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e a libertação de vasopressina.  

Independentemente da causa primária, uma diminuição da função ventricular diminui o 

débito cardíaco levando à diminuição da pressão arterial e à activação dos mecanismos neuro-

humorais supracitados. A curto prazo o débito cardíaco é normalizado e os sinais estabilizados 

devido ao trabalho extra desempenhado pelo coração. Porém, este aumento do trabalho cardíaco 
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tem efeitos deletérios a longo prazo, pois reflecte-se num aumento da pós-carga e aumento das 

necessidades em oxigénio pelas células miocárdicas, resultando em remodelagem cardíaca, 

morte celular e fibrose intersticial, disfunção ventricular, desenvolvimento de sinais clínicos e 

morte (Kittleson, 1999). 

Em pequenos animais a IC é normalmente um problema crónico (Morais, 2005). A 

diminuição súbita da contractilidade ventricular é pouco comum em Medicina Veterinária, 

embora o número de animais apresentados à consulta com sinais de IC aguda é significativo, 

provavelmente pelo facto dos proprietários não identificarem os sinais clínicos mais subtis até 

que estes se tornam demasiado graves (Kittleson, 1999). O estímulo inicial subjacente ao 

desenvolvimento de remodelagem cardíaca crónica pode ocorrer anos antes das evidências 

clínicas de IC (Ware, 2003). 

Actualmente, a IC é abordada do ponto de vista de uma alteração circulatória, e não 

apenas cardíaca. A IC desenvolve-se, não quando o coração é afectado, mas quando os 

mecanismos hemodinâmicos e neuro-humorais compensatórios se esgotam (Packer, 1992). 

2.1. Sistema Nervoso Simpático 

A activação do SNS é desencadeada pela hipotensão secundária à alteração da função 

cardíaca. Os barorreceptores arteriais identificam a queda na pressão arterial, e provavelmente é 

também identificada a hipoperfusão tissular consequente (Dukes-McEwan, 1998; Morais, 2005). 

A activação inicial do SNS ajuda a manter o débito cardíaco, a pressão arterial e a 

reperfusão tissular pelo aumento do retorno venoso ao coração (vasoconstrição dos vasos 

esplénicos), vasoconstrição de vários leitos vasculares e pelos efeitos cronotrópico e inotrópico 

positivos no coração (Strickland, 2008). Pelo mecanismo de Frank-Starling um aumento na pré-

carga determina um aumento do débito cardíaco pela maior distensão das células miocárdicas e 

recrutamento de maior número de sarcómeros (Dukes-McEwan, 1998; Morais, 2005). 

A sensibilidade dos barorreceptores é atenuada pela sua estimulação crónica, o que 

contribui para a activação sustentada dos mecanismos neuro-humorais na IC crónica. Todavia, 

esta disfunção dos barorreceptores pode melhorar com a reversão da IC, aumento da 

contractilidade miocárdica e inibição da angiotensina II (AngII) (Ware, 2003). 

A estimulação adrenérgica crónica leva ao aumento da pós-carga (vasoconstrição 

arterial), aumento da necessidade em oxigénio por parte das células miocárdicas, arritmias 

ventriculares e favorece a progressão da disfunção ventricular, assim como a remodelagem 

cardíaca (Morais, 2005). Por outro lado, esta activação crónica está associada a níveis 
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plasmáticos elevados de noradrenalina, diminuição dos níveis cardíacos de noradrenalina, 

diminuição e dessensibilização dos receptores �-adrenérgicos e função barorreflexa anormal. 

(Strickland, 2008). A diminuição e a dessensibilização dos receptores �-adrenérgicos cardíacos 

leva à diminuição da sensibilidade às catecolaminas que consequentemente não podem exercer a 

sua função e estimular a contractilidade cardíaca. A partir deste ponto o organismo precisa 

encontrar outras formas de aumentar o débito cardíaco (Kittleson, 1999).

2.2. Tónus Vagal 

A diminuição da estimulação parassimpática (diminuição do tónus vagal) promove uma 

redução dos seus efeitos inibitórios no nó sinusal levando a um aumento da frequência cardíaca e 

a uma diminuição da sua variabilidade. Esta diminuição do tónus vagal acarreta um mau 

prognóstico (Morais, 2005). 

 2.3. Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona 

A libertação de renina pelo sistema justaglomerular é desencadeada por vários 

mecanismos: perfusão arterial renal diminuída, estimulação �-adrenérgica e diminuição da 

chegada de sódio à mácula densa do túbulo contornado distal renal. A renina vai facilitar a 

conversão de angiotensinogénio em angiotensina I que, pela acção da enzima de conversão da 

angiotensina (ECA), presente principalmente nos pulmões, é convertida em AngII, forma 

biologicamente activa da angiotensina. A ECA é também responsável pela degradação de certas 

cininas vasodilatadoras como é o caso da bradicinina (Ware, 2003; Morais, 2005). 

Os efeitos directos da AngII incluem a vasoconstrição, o aumento da libertação de 

noradrenalina, a retenção renal de sódio, o aumento da ingestão de água, a remodelagem vascular 

e cardíaca (crescimento e hiperplasia das células musculares lisas, hipertrofia e apoptose, 

activação de citocinas, fibrose dos miócitos e das paredes vasculares), a libertação de 

vasopressina e a libertação de aldosterona. A aldosterona é libertada no córtex adrenal e induz a 

retenção de sódio e cloro, a secreção de potássio e iões hidrogénio e a consequente retenção de 

água. Outras acções da aldosterona incluem a vasoconstrição e a fibrose do miocárdio e da 

musculatura lisa vascular (Kittleson, 1999; Morais, 2005; Strickland, 2008). A vasopressina, 

hormona libertada na pituitária posterior, causa vasoconstrição directa além de promover a 

reabsorção de água na parte distal dos nefrónios (Kittleson, 1999; Ware, 2003; Morais, 2005).  
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2.4. Outros mecanismos homeostáticos 

Têm sido identificadas várias substâncias cujas concentrações plasmáticas e cardíacas se 

encontram elevadas na IC. Algumas delas desempenham um papel importante na remodelagem e 

hipertrofia cardíacas como é o caso de algumas citocinas (ex. factor de necrose tumoral α) e 

endotelinas. Estas últimas, uma família de péptidos vasoactivos libertados das células 

endoteliais, exercem um papel importante na regulação do tónus vascular e na pressão arterial. A 

endotelina-1 é um péptido com efeito vasoconstritor potente (Morais, 2005).

Existem também algumas substâncias que, de alguma forma tentam contrariar os efeitos 

vasoconstritores dos mecanismos referidos. Os péptidos natriuréticos são libertados pelas células 

miocárdicas. O péptido natriurético auricular (ANP) é produzido e libertado pelos miócitos 

auriculares, sendo o estímulo para a sua libertação a dilatação destas cavidades. O péptido 

natriurético do tipo B (BNP) é também sintetizado no coração, principalmente nos ventrículos. 

Estes péptidos causam dilatação arterial e venosa, diurese e natriurese. A libertação de 

prostaglandinas intrarrenais vasodilatadoras é também um mecanismo que se opõe à acção da 

AngII. Apesar dos efeitos benéficos destas substâncias, o seu efeito não é suficiente para 

contrariar os mecanismos que provocam vasoconstrição na IC (Dukes-McEwan, 1998; Kittleson, 

1999). 

Na figura 1 está patente um esquema representativo dos mecanismos homeostáticos 

activados na IC. Todos estes mecanismos são indispensáveis e permitem manter a vida em 

situações de hipovolemia aguda por choque hemorrágico. A fisiopatologia da IC assenta na má 

adaptação crónica desses mecanismos tornando-se numa interacção complexa multissistémica na 

tentativa de restaurar o débito cardíaco e a pressão arterial (Strickland, 2008). 

Importa salientar que a IC pode estar associada à incapacidade do coração em ejectar 

sangue (disfunção sistólica), ao enchimento ventricular inadequado (disfunção diastólica) ou a 

uma combinação das duas situações. O resultado final em qualquer dos casos é uma redução no 

débito cardíaco levando a uma diminuição da pressão arterial (Morais, 2005). 
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Figura 1 – Esquema representativo da fisiopatologia da insuficiência cardíaca. DC, 
débito cardíaco; PA, pressão arterial; SNS, sistema nervoso simpático; ECA, enzima conversora 
da angiotensina; AngI, angiotensina I; AngII, angiotensina II; ET-1, endotelina-1; Na+, sódio; 
H2O, água. 

3. DISFUNÇÃO SISTÓLICA

A função sistólica permite ejectar o sangue presente nos ventrículos no final da diástole 

para as artérias pulmonar e aorta. O volume ejectado é determinado pela contractilidade das 

células miocárdicas, pela pré-carga e pós-carga e aumenta com o aumento da pré-carga e da 

contractilidade e diminui com o aumento da pós-carga (Hamlin, 1988). Tanto a pré como a pós-

carga são factores dependentes de variações vasculares e não directamente dependentes do 

trabalho cardíaco. A pré-carga é a força que actua de forma a distender as células ventriculares 

no fim da diástole e que determina a distensão máxima dos sarcómeros. A pós-carga é a força 

que se opõe à ejecção ventricular. A contractilidade é a capacidade do coração exercer a sua 

função com pré-carga, pós-carga e frequência cardíaca constantes (Morais, 2005). 



7

A disfunção sistólica é caracterizada pelo enchimento normal dos ventrículos e uma 

diminuição do volume ejectado que, por sua vez, pode resultar de uma diminuição na 

contractilidade (insuficiência miocárdica), ou de uma sobrecarga de pressão ou volume, causas 

estas já discutidas anteriormente (Dukes-McEwan, 1998). 

4. DISFUNÇÃO DIASTÓLICA

A fase de enchimento do ciclo cardíaco é tão importante como a fase de ejecção (Dukes-

McEwan, 1998). Uma disfunção diastólica resulta num compromisso do enchimento ventricular 

o que leva a uma diminuição do volume ejectado e, consequentemente, do débito cardíaco, 

aumentando as pressões atriais. 

A diástole é mais complexa que a sístole e compreende 4 fases: relaxamento 

isovolumétrico (desde o encerramento da válvula aórtica até à abertura da válvula mitral), 

enchimento passivo (rápido), diástese (pausa) e contracção atrial (sístole atrial e a sua 

contribuição para o enchimento ventricular) (Dukes-McEwan, 1998; Morais, 2005). As duas 

principais propriedades do coração que permitem a diástole são a capacidade de relaxamento e a 

complacência das câmaras cardíacas. O relaxamento é um processo dinâmico e dependente de 

energia, que começa no fim da contracção cardíaca e dura durante o relaxamento isovolumétrico 

e o enchimento ventricular passivo. A diminuição de ATP, o relaxamento assíncrono, o aumento 

da pós-carga, a hipertrofia ventricular e as alterações no fluxo de cálcio nas células miocárdicas 

alteram o relaxamento. A complacência é a variação de pressão resultante de uma determinada 

variação no volume, e aumenta com a fibrose, doenças infiltrativas ou isquemia miocárdica, com 

a hipertrofia e com o tamponamento cardíaco (Kittleson, 1999). 

Assim, como causas de disfunção diastólica incluímos a hipertrofia ventricular (CMH, 

estenose aórtica e pulmonar, hipertensão pulmonar e sistémica), isquemia miocárdica, 

cardiomiopatia restritiva, CMD, doenças miocárdicas infiltrativas (neoplasias, entre outras), 

fibrose miocárdica ou endocárdica, doenças pericárdicas (derrame e pericardite constritiva), 

taquiarritmias e obstruções ao enchimento ventricular (estenose mitral e tricúspide, neoplasias 

intracardíacas). 
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5. SINAIS CLÍNICOS

A IC é uma síndrome crónica e progressiva e, como tal, o desenvolvimento de sinais 

clínicos é inevitável. Contudo, a sintomatologia associada à IC não é obrigatoriamente o 

resultado de uma súbita descompensação da situação cardíaca ou de uma progressão da doença 

em causa. Em muitos pacientes a causa precipitante dos sinais clínicos pode nem estar associada 

directamente à função cardíaca. Complicações extracardíacas responsáveis pelo aumento do 

trabalho de um coração já de si fragilizado, tal como condições que levem a um aumento da 

circulação sanguínea (anemia, hipertiroidismo, febre), aumento do consumo de oxigénio pelas 

células miocárdicas, aumento do tónus simpático, hipertensão arterial sistémica (aumento da pós-

carga), stresse físico, ambiental ou emocional, ou doenças secundárias, como a insuficiência 

renal crónica podem levar à descompensação e ao aparecimento do quadro clínico. Em humanos 

a causa mais comum para a súbita deterioração da condição clínica é a redução inapropriada da 

terapia. Em clínica de animais de companhia, as alterações na terapêutica são mais comuns 

quando o animal é deixado com alguém que não está familiarizado com a sua condição clínica 

ou quando o cão ou gato estão muito tempo sem apresentar sinais clínicos e o dono assume que 

está curado (Morais, 2005). 

Causas cardíacas são também responsáveis pela ocorrência de descompensação na IC. As 

duas causas cardíacas mais comuns são o desenvolvimento de regurgitação mitral e arritmias. A 

causa mais preocupante em termos clínicos é a ruptura das cordas tendinosas em animais com 

endocardiose (Morais, 2005). 

5.1. Classificação da IC 

Como dito anteriormente, doença cardíaca não é sinónimo de IC, por isso foram 

propostos sistemas de classificação de modo a facilitar a compreensão da gravidade da IC 

independentemente da etiologia. 
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Tabela 1 – Sistemas de classificação da IC (Fonte: adaptado de Dukes-McEwan, 1998). 

Classificação1-New York Heart Association modificada 

Classe de IC Sinais clínicos 

Classe 1 • Evidências clínicas de doença cardíaca 
• Sem sinais de IC 
• Tolerância ao exercício normal, excepto com exercício intenso 

Classe 2 • Sinais de IC em exercício/excitação 
• Normal em repouso 
• Com ou sem evidências radiográficas de cardiomegalia 

Classe 3 • Confortável em repouso mas com exacerbação de sinais de IC com 
exercício mínimo 

• Evidências radiográficas de cardiomegalia 
Classe 4 • Sinais graves de IC em repouso 

• Compensações posturais (ortopneia, etc) 
Classificação2-The International Small Animal Cardiac Health Council (ISACHC, 1995) 

Classe de IC Sinais clínicos 

IA Dilatação cardíaca ausente ou 
mínima  

Classe I • Assintomático 
• Sinais de IC no exame clínico 

(p.ex. sopro) IB Dilatação cardíaca ligeira 
Classe II • IC ligeira a moderada Sinais de IC: intolerância ao 

exercício, tosse, dispneia, ascite 
IIIA Possível tratamento em 
ambulatório 

Classe III • IC avançada 
• Dispneia marcada e grave, 

ascite IIIB Hospitalização obrigatória; 
edema pulmonar grave, derrame 
pleural 

Os sinais de IC podem ser divididos em sinais de IC congestiva esquerda e/ou direita e de 

baixo débito cardíaco. A IC congestiva é a acumulação de fluido em tecidos associada a pressões 

hidrostáticas capilares, intra-atriais e intraventriculares telediastólicas elevadas. Os sinais de 

congestão observados reflectem o ventrículo insuficiente, embora frequentemente haja afecção 

biventricular, quer por um processo comum aos dois ventrículos (ex. CMD), quer pelo aumento 

das pressões pulmonares devido a insuficiência esquerda que leva ao aumento das pressões no 

ventrículo direito (VD), com o aparecimento de sinais de IC esquerda e direita (Kittleson, 1999). 

A IC de baixo débito cardíaco é a diminuição da capacidade do coração de ejectar sangue 

a pressões adequadas para a circulação sanguínea, resultando numa diminuição da perfusão 

tecidular e oxigenação tecidular inadequada (Morais, 2005). 

De notar também a diferente tendência para manifestação de sinais clínicos entre as 

espécies. Os cães com IC por norma apresentam-se à consulta com tosse, dispneia, intolerância 

ao exercício, aumento do perímetro abdominal ou síncope. Os gatos, por outro lado, 

normalmente apresentam-se devido a dificuldades respiratórias, por derrame pleural ou edema 
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pulmonar, ou devido a paralisia dos membros posteriores (tromboembolismo aórtico) (Morais, 

2005). 

5.2. IC congestiva direita 

A IC congestiva direita resulta do aumento das pressões de enchimento do VD associado 

a insuficiência valvular, doença pericárdica, obstrução do tracto de saída do VD, hipertensão 

pulmonar ou doença miocárdica (Kittleson, 1999). 

A sobrecarga de pressão ou volume no átrio direito (AD) é transmitida à circulação 

venosa sistémica levando a congestão e hipertensão venosa sistémica, provocando 

hepatomegalia, ascite, derrame pleural e edema subcutâneo. No exame físico, este aumento na 

pressão venosa pode ser detectado pela distensão das veias jugulares. A associação de ascite e 

distensão jugular é altamente indicativa de IC direita. Nos animais com elevações ligeiras das 

pressões de enchimento do AD pode ser efectuado o refluxo hepatojugular. Este consiste em 

aumentar o fluxo de sangue para o AD recorrendo à compressão do abdómen craneal; se as 

pressões no AD estiverem já aumentadas, este aumento de fluxo provocará a distensão jugular 

temporária (Fuentes, 1998). 

A caquéxia cardíaca (perda de gordura corporal e massa muscular associada a doença 

cardíaca) é mais comum na IC direita do que na IC esquerda (Fuentes, 1998; Morais, 2005). A 

activação neuro-humoral com o consequente aumento de factor de necrose tumoral α, 

interleucina-1ß, noradrenalina e cortisol e a resistência à insulina parecem ser factores 

importantes para o desenvolvimento da caquéxia cardíaca. Em casos muito crónicos e graves de 

IC congestiva direita, a hipertensão mesentérica pode levar a edema e alteração da função 

gastrointestinal que pode também contribuir para o desenvolvimento da caquéxia cardíaca 

(Morais, 2005). 

5.3. IC congestiva esquerda 

A IC congestiva esquerda é o resultado de um aumento nas pressões de enchimento do 

lado esquerdo do coração associado a aumento de volume, da pressão sistólica, ou a doença 

miocárdica que leva a disfunção diastólica. Este aumento da pressão é transmitido à circulação 

pulmonar que, por ser uma circulação de baixa pressão e menor volume que a circulação 

sistémica, evidencia sinais de congestão mais cedo que a congestão venosa sistémica, 

apresentando também consequências mais sérias. O aumento da pressão hidrostática nos vasos 

pulmonares leva a transudação de fluido, inicialmente para o espaço intersticial e, numa fase 



11

mais avançada para os alvéolos, com formação de edema pulmonar. Assim, os sinais típicos de 

IC congestiva esquerda estão relacionados com dificuldades respiratórias tais como taquipneia, 

dispneia, ortopneia e tosse (Cobb, 1998). 

O derrame pleural nos gatos pode ser devido a IC esquerda pura, embora por norma seja 

resultado de uma afecção biventricular causando também dispneia (Morais, 2005). A tosse pode 

também surgir por compressão do brônquio principal esquerdo devida à dilatação do AE, sendo 

neste caso seca e não significar obrigatoriamente a existência de IC (Cobb, 1998).    

5.4. IC de baixo débito 

A IC de baixo débito resulta de uma função sistólica má, incapaz de ejectar sangue na 

quantidade e pressão necessárias para manter uma perfusão e oxigenação tecidular adequadas. 

Geralmente os sinais de baixo débito cardíaco tendem a aparecer numa fase mais adiantada da IC 

e incluem intolerância ao exercício, fraqueza, fadiga, extremidades frias, diminuição do tempo 

de repleção capilar, membranas mucosas pálidas e hipotermia. Todos estes sinais, com excepção 

da intolerância ao exercício, apenas se tornam evidentes quando a IC é grave (Dukes-McEwan, 

1998).  

Episódios de síncope podem ocorrer após uma súbita diminuição do débito cardíaco, 

incapacidade do coração em aumentar o débito em situações de maior exigência (exercício, 

stresse, etc), arritmias, associados a tosse ou ao uso de medicação que provoque hipotensão (ex. 

vasodilatadores ou β-bloqueadores) (Morais, 2005). A morte súbita é provavelmente mais 

comum em animais com CMD mas é possível em qualquer animal com doença cardíaca 

estrutural (Dukes-McEwan, 1998). 

6. TRATAMENTO

A estratégia terapêutica ideal na IC é identificar e tratar a doença primária. 

Procedimentos cirúrgicos podem ser curativos em algumas situações (ex. ducto arterioso 

persistente), algumas doenças podem ser tratadas medicamente (ex. deficiência em taurina em 

gatos), no entanto o tratamento médico da IC é, na maioria dos casos, apenas paliativo e tem 

como objectivo prolongar e melhorar a qualidade de vida do animal (Kittleson, 1999).  

O principal objectivo do tratamento da IC é o de aliviar a sintomatologia decorrente da 

congestão venosa sistémica ou pulmonar. A existência de edema pulmonar grave ou derrame 

pleural é a principal causa dos sinais clínicos e da ocorrência de morte por IC (Kittleson, 1999). 

Os sinais de congestão podem ser controlados com fármacos que reduzem a pré-carga, 
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diminuindo assim as pressões de enchimento, como é o caso dos diuréticos, e fármacos que 

melhoram a função cardíaca, como são os inotrópicos positivos e os vasodilatadores arteriais. 

Porém, a terapia da IC deve ser individualizada e para isso é importante determinar a sua 

etiologia e gravidade (Kittleson, 2005). 

Nas últimas duas décadas a compreensão da fisiopatologia da IC tem evoluído, o que 

permitiu alterar o seu tratamento de forma a modular os mecanismos compensatórios que 

promovem a exacerbação da sintomatologia (Martin, 2003). A terapia exclusiva com diuréticos e 

restrição de sal na dieta já não é aceite e sabe-se que leva à activação dos mecanismos 

responsáveis pela IC (Moneva-Jordan, 2003). Assim, a abordagem moderna ao tratamento da IC 

crónica engloba três objectivos independentemente da doença primária: (i) diminuição das 

pressões de enchimento, de forma a diminuir os sinais de congestão, (ii) melhoria do trabalho 

cardíaco para aumentar o débito cardíaco, e (iii) modificação do processo de activação dos 

mecanismos neuro-humorais (Bright, 1998). 

A diminuição das pressões de enchimento é obtida através da diminuição da pré-carga. 

Os diuréticos são, para este fim, os fármacos de eleição e dentro destes, os diuréticos da ansa são 

os mais eficazes, sendo a furosemida a primeira escolha, pela sua potência mesmo com perfusão 

renal diminuída e porque estimula a produção de prostaglandinas vasodilatadoras renais e 

pulmonares (Bright, 1998). Nos casos com edema refractário à furosemida a adição de outro 

diurético como uma tiazida ou espironolactona está indicado de forma a estimular a diurese em 

diferentes zonas do nefrónio (Kittleson, 2005).  

Em animais com ascite ou derrame pleural muito marcado, em que a acumulação de 

líquidos interfere com a capacidade respiratória, está indicada a drenagem parcial do líquido em 

excesso. Não é aconselhada a drenagem da totalidade do exsudado pois este contém uma grande 

quantidade de proteína que estaria a ser removida com o líquido. No entanto, isto raramente é 

relevante do ponto de vista clínico, apenas em animais com insuficiência hepática concomitante 

ou com anorexia, que não sejam capazes de repor os níveis proteicos sanguíneos (Kittleson, 

2005). 

Podem ser associados aos diuréticos fármacos venodilatadores para aumentar a 

capacidade da circulação venosa e assim diminuir a pré-carga e os sinais de congestão (Bright, 

1998; Strickland, 2008). 

A forma de melhorar o trabalho cardíaco, ao contrário da diminuição da pré-carga, varia 

de acordo com a doença primária. A única recomendação para aumentar o volume de ejecção é a 

de optimizar o ritmo e a frequência cardíaca. Assim, um animal com disfunção sistólica 
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beneficia da administração de um agente inotrópico positivo e de um vasodilatador arterial, 

enquanto um com disfunção diastólica, por outro lado, beneficia da utilização de agentes 

lusitrópicos positivos (Bright, 1998). 

Os mecanismos neuro-humorais activados na síndrome da IC são, a curto prazo 

benéficos, mas quando activados de forma crónica têm efeitos deletérios no sistema 

cardiovascular como visto anteriormente. Intervenções terapêuticas que interrompam estes 

mecanismos e consequentemente os seus efeitos têm, por isso, um efeito benéfico no tratamento 

da IC (Bright, 1998). A classe de fármacos mais importante e com maior efeito comprovado 

neste campo são os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (iECAs), outros exemplos 

incluem a furosemida, pelo seu efeito na estimulação de prostaglandinas vasodilatadoras, a 

espironolactona, inibidora da aldosterona, e os β-bloqueadores pela inibição do SNS e 

diminuição do tónus vagal (Kittleson, 2005). 

O controlo das arritmias, sejam causa ou consequência da IC, é também uma parte 

essencial do tratamento. Outras estratégias a ter em conta no tratamento da IC incluem o maneio 

nutricional (conteúdo em sal e suplementos) e comportamental (diminuir o stresse e exigências 

físicas), anticoagulantes como prevenção ou tratamento de tromboembolismo, broncodilatadores, 

antitússicos, sedativos, suplementos de potássio e oxigénio. 

Na figura 2 estão representados os principais grupos de fármacos usados no tratamento da 

IC e o local de actuação destes nos mecanismos homeostáticos activados nesta síndrome.  



14

Doença cardíaca

D.C.

P.A.

SNS

Perfusão
renal

Tónus
Vagal

Libertação Renina

Freq.
Cardíaca

Vasoconstrição

Angiotensinogénio AngI AngII

ECA

Bradicinina

Endotelina I

Vasopressina

Aldosterona
Remodelagem

Cardíaca

Ingestão
H2O

Na+ Reabsorção
H2O

Pressão
Venosa

Pré-carga

Pós-carga

Diuréticos

Antagonistas
Aldosterona

IECAs

IECAs

Vasodilatadores

Venodilatadores

Bloqueadores
β-adrenérgicos Bloqueadores

β-adrenérgicos

Figura 2 – Esquema representativo do local de actuação dos principais grupos 
farmacológicos utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca. DC, débito cardíaco; PA, 
pressão arterial; SNS, sistema nervoso simpático; ECA, enzima conversora da angiotensina; 
iECA, inibidor da enzima de conversão da angiotensina; AngI, angiotensina I; AngII, 
angiotensina II; ET-1, endotelina-1; Na+, sódio; H2O, água. 

6.1. Tratamento da IC aguda 

Episódios repetidos de IC aguda descompensada que requerem hospitalização e diurese 

intensiva são relativamente comuns em doentes com IC crónica progressiva (Ware, 2003). Os 

episódios de IC aguda são caracterizados por edema pulmonar cardiogénico fulminante, 

acompanhados ou não de derrame pleural ou abdominal, ou diminuição do débito cardíaco 

(Ware, 2003). O tratamento deve ser instituído de forma a diminuir rapidamente o edema 

pulmonar, melhorar a oxigenação e a função cardíaca. Os animais em choque cardiogénico 

devem ser manipulados com muito cuidado e calma, pois estão sujeitos a grande stresse 

respiratório, devendo ser confinados em jaula e evitadas medicações orais. A suplementação em 
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oxigénio pode ser feita por máscara, cateter nasal, tubo endotraqueal ou jaula de oxigénio desde 

que o método escolhido não incomode o animal (Kittleson, 2005). 

A rápida diurese é conseguida pela administração de furosemida a doses e frequência 

elevadas (até 8 mg/Kg/h em cães e 4 mg/Kg/h em gatos) ou em infusão endovenosa contínua. 

Assim que a frequência respiratória tenha diminuído, a dose e a frequência de furosemida são 

diminuídas de forma a evitar desequilíbrios electrolíticos. Os vasodilatadores venosos podem 

ajudar a diminuir o edema pulmonar pois aumentam a capacidade do sistema venoso reduzindo 

assim a pressão venosa pulmonar. Podem ser administrados por via tópica (2% nitroglicerina) ou 

endovenosa (nitroprussiato de sódio em infusão contínua a 0.5-1µg/Kg/min) (Kittleson, 1999). 

A administração de vasodilatadores arteriais diminui a resistência arterial sistémica 

diminuindo assim a pós-carga e aumentando o débito cardíaco. A hidralazina é o vasodilatador 

arterial mais usado no tratamento de situações agudas uma vez que tem um início de acção 

rápido em relação à amlodipina ou aos iECAs (Ware, 2003). 

Os sedativos ajudam a reduzir a ansiedade melhorando, deste modo, a frequência 

respiratória. O butorfanol tem também propriedades antitússicas, enquanto a morfina (contra-

indicada em gatos) induz uma respiração mais lenta e profunda, é também antitússica e leva à 

redistribuição do sangue para o baço, diminuindo assim o volume sanguíneo nos pulmões. A 

acepromazina, além do efeito tranquilizante é também um bloqueador α-adrenérgico, diminuindo 

a resistência vascular periférica (Kittleson, 2005). 

Nos casos de disfunção sistólica está indicada a administração de um agente inotrópico 

positivo por via endovenosa. A dobutamina é preferível à dopamina pois tem menor efeito na 

frequência cardíaca e na pós-carga. Outros exemplos incluem a amrinona e a milrinona. 

Contudo, devem ser administradas com precaução pois as catecolaminas podem aumentar a 

resistência vascular pulmonar, aumentando a acumulação de líquidos (Ware, 2003). Em animais 

com disfunção diastólica, principalmente gatos com CMH, é introduzido o diltiazem ou um β-

bloqueador após a resolução da dispneia (Bright, 1998). 

É aconselhada a monitorização da pressão arterial e dos electrólitos, creatinina e ureia 

sérica de forma a evitar diurese excessiva, desequilíbrios electrolíticos e hipotensão (Ware, 

2003). 
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6.2. Maneio dietético 

No passado o tratamento da IC significava dietas baixas em sódio. Hoje em dia conhece-

se o papel de outros nutrientes importantes quer na sua fisiopatologia, quer no tratamento. Tanto 

a deficiência como o excesso de certos nutrientes na dieta podem causar ou contribuir para o 

desenvolvimento da IC. Outro aspecto importante em questões nutricionais relacionadas com 

doenças cardíacas prende-se com a condição corporal do paciente, quer pelo excesso de peso 

(obesidade) quer pela carência em massa muscular (caquexia cardíaca). 

6.2.1. Caquéxia cardíaca 

A caquéxia cardíaca é a perda de massa muscular relacionada com a IC congestiva 

crónica grave. É mais frequente em cães com CMD, principalmente naqueles com afecção do 

lado direito, sendo pouco comum em gatos (Moneva-Jordan, 2003). É um indicador de mau 

prognóstico pois está associado a situações graves de fraqueza, diminuição da função imune e 

tempo de sobrevida reduzido (Ware, 2003). É uma síndrome multifactorial que envolve 

inapetência, malabsorção, má digestão e profundas alterações no metabolismo. Os pacientes com 

caquexia cardíaca têm elevados níveis de citocinas, factor de necrose tumoral e interleucina-1β. 

Sabe-se que estes mediadores inflamatórios causam directamente anorexia, aumento das 

necessidades energéticas e perda de massa muscular. O aumento do esforço respiratório e os 

efeitos adversos da medicação podem também contribuir para a anorexia (Ware, 2003; Moneva-

Jordan, 2003). 

A terapia nutricional de animais com caquéxia cardíaca consiste num suporte nutricional 

com uma dieta equilibrada e com níveis calóricos e proteicos adequados, e modulação 

nutricional da produção de citocinas. No caso de animais caquécticos é mais importante uma 

dieta mais palatável, sem restrição em sal, e altamente digerível do que uma dieta que o animal 

se recuse a comer. Podem ser adoptadas estratégias de forma a melhorar a ingestão de alimentos 

como aquecer a comida, adicionar pequenas quantidades de comida “humana”, alimentar à mão 

e fornecer pequenas refeições várias vezes ao dia (Ware, 2003; Slupe et al, 2008). 

A suplementação da dieta com ácidos gordos ómega-3 demonstrou diminuir a produção 

de citocinas em cães com IC, melhorar o apetite e aumentar a massa muscular (Freeman et al, 

1998; Moneva-Jordan, 2003; Slupe et al, 2008). É também importante, no caso de animais 

caquécticos evitar fármacos que levem à anorexia. 
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6.2.2. Obesidade 

Nos animais, a obesidade não aumenta o risco de doença arterial coronária, mas pode ter 

efeitos adversos no débito cardíaco, função pulmonar e pressão arterial. A obesidade aumenta o 

trabalho cardíaco e o metabolismo, além disso a gordura acumulada na região torácica pode 

interferir mecanicamente com a respiração e contribuir para cor pulmonale (Moneva-Jordan, 

2003; Ware, 2003; Slupe et al, 2008). Por isso geralmente é recomendada a perda de peso em 

animais com doença cardíaca, se possível antes do aparecimento de sintomatologia relacionada 

com IC, numa altura em que será mais fácil alterar a dieta do animal. 

No entanto, em Medicina Humana, vários estudos têm mostrado que a obesidade está 

associada a um maior tempo de sobrevida em pacientes com IC. A esta relação entre o índice de 

massa corporal e o tempo de sobrevida dá-se o nome de “paradoxo da obesidade”. Teorias 

propostas para este paradoxo incluem um componente benéfico no sistema cardiovascular das 

medicações usadas para tratar doenças relacionadas com a obesidade, tais como a hipertensão, e 

factores neuroendócrinos produzidos pelo tecido adiposo. Outra hipótese será a de que pacientes 

obesos se apresentam à consulta numa fase inicial de IC devido aos sintomas mais proeminentes 

resultado do excesso de peso, dando origem a um grupo de insuficientes cardíacos “mais 

saudáveis” (Horwich, 2001; Curtis, 2005). 

Em Medicina Veterinária, o tempo de sobrevida também está relacionado com alterações 

no peso corporal, com os animais que ganham peso a terem um maior tempo de sobrevida. Num 

estudo recente, os animais emaciados apresentaram o menor tempo de sobrevida, enquanto os 

animais obesos tinham um maior tempo de sobrevida quando comparados com os animais com 

peso ideal. No entanto, importa referir que o grupo de animais obesos usado neste estudo era 

pequeno e não atingiu significância estatística (Slupe et al, 2008).

6.2.3. Sódio e cloro 

Os mecanismos neuro-humorais activados na IC levam à retenção de sódio, cloro e água 

nos nefrónios de forma a aumentar o volume sanguíneo circulante. Classicamente recomenda-se 

uma dieta baixa em sal a doentes cardíacos de forma a reduzir o cloro e sódio totais sanguíneos e 

contrariar esses mecanismos. No entanto, a administração crónica de dietas baixas em sal leva a 

uma maior conservação de sódio e cloro pela activação do SRAA, levando a uma maior 

progressão da IC. 

Não existem evidências de que a administração de uma dieta baixa em sal a um animal 

com doença cardíaca mas sem sinais de IC seja benéfica (Kittleson, 1999; Moneva-Jordan, 2003; 
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Strickland, 2008). Porém, uma aproximação mais moderna sugere que uma redução moderada do 

conteúdo de sal na dieta pode contribuir para a redução das doses de diurético usadas para o 

controlo dos sinais clínicos (Kittleson, 1999; Moneva-Jordan, 2003; Ware, 2003). Outra 

desvantagem das dietas baixas em sal é a falta de sabor que leva à frequente rejeição por parte do 

animal. 

Assim, em animais assintomáticos, o controlo do conteúdo de sal na dieta restringe-se à 

retirada de “comida humana” e biscoitos, limitando-se à ração habitual. Em animais com sinais 

de IC, a substituição da ração habitual por uma ração sénior ou renal, com menor conteúdo em 

sal está recomendada. As dietas formuladas para doentes cardíacos, com conteúdo em sal muito 

reduzido estariam assim reservadas para os casos refractários aos diuréticos (Kittleson, 1999; 

Moneva-Jordan, 2003; Ware, 2003). 

6.2.4. Taurina e L-carnitina 

A taurina é um nutriente essencial nos gatos. No passado, a deficiência em taurina em 

gatos era uma causa comum de CMD, no entanto a suplementação das dietas com este 

aminoácido depois de 1987 reduziu drasticamente a incidência deste tipo de cardiomiopatia 

nutricional. Apesar disso, em gatos com CMD devem ser medidos os níveis de taurina pois ainda 

há dietas com baixos níveis deste nutriente. Foram também identificadas cardiomiopatias 

responsivas à taurina no Cocker Spaniel Americano e no Golden Retrivier (Moneva-Jordan, 

2003). 

A l-carnitina é encontrada em elevadas concentrações nos músculos esquelético e 

cardíaco e é essencial para o metabolismo dos ácidos gordos e para a produção de ATP. A 

deficiência em l-carnitina foi associada à CMD numa família de Boxers (Keene et al, 1991), 

depois foi também identificada noutras raças incluindo o Cocker Spaniel Americano e o 

Doberman (Moneva-Jordan, 2003). O diagnóstico definitivo de deficiência em l-carnitina é feito 

por biópsia endomiocárdica pois os níveis sanguíneos não reflectem os níveis intracelulares de l-

carnitina. Assim, recomenda-se a suplementação com 2 a 3g de l-carnitina cada 12 horas em 

Boxers com insuficiência miocárdica grave durante 2 a 4 meses para determinar se respondem ao 

tratamento. A principal desvantagem desta suplementação é o elevado custo. 
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6.2.5. Ácidos gordos ómega-3 e Coenzima Q-10 

Os ácidos gordos ómega-3, encontrados em óleos de peixe, demonstraram exercer efeitos 

antihipertensivos e, possivelmente, reduzir a mortalidade na doença coronária em humanos 

(Bonaa et al, 1990). O papel destes ácidos gordos na dieta do doente cardíaco veterinário 

continua ainda pouco claro. 

Foram encontrados níveis baixos de ácidos gordos ómega-3 e evidências de maior stresse 

oxidativo em cães com IC. A suplementação com ácidos gordos ómega-3 leva à normalização 

dos seus níveis sanguíneos e a um efeito anti-oxidante quer directo, quer pela diminuição da 

produção de citocinas tais como o factor de necrose tumoral α. Levam, ainda, ao aumento da 

massa muscular e, em alguns animais, ao aumento do apetite (Freeman et al, 1998). 

A Coenzima Q-10 é também um potente anti-oxidante e é importante na produção de 

energia celular. Alguns estudos em Medicina Humana demonstraram uma melhoria nos 

parâmetros ecocardiográficos e diminuição da morbilidade com a administração de coenzima Q-

10 (Langsjoen et al, 1990; Munkholm et al, 1999; Mortensen, 2003), no entanto estes resultados 

ainda não são consistentes e carecem também da sua transposição para a Medicina Veterinária. 

6.3. Diuréticos 

Os diuréticos são agentes fundamentais no tratamento da IC pois são os mais eficazes na 

diminuição da congestão venosa e da acumulação de fluidos. Apesar de outros agentes, tais 

como os iECAs e dietas baixas em sal serem usados com este fim, a sua capacidade para 

controlar a formação de edema é muito menor do que a dos diuréticos (Kittleson, 2005). 

Na maioria dos animais com IC, a existência de um volume circulatório excessivo 

contribui para a acumulação de fluidos nas cavidades corporais levando à formação de edemas 

responsáveis pelos sinais clínicos clássicos de IC congestiva. O mecanismo de acção dos 

diuréticos, independentemente da sua classe, é prevenir a reabsorção de sódio do fluido nos 

túbulos renais o que leva a uma maior quantidade de sódio na urina (natriurese) e por isso, a uma 

maior chamada de água (diurese), resultando num maior volume urinário. O menor volume 

circulatório resulta numa diminuição das pressões intraventriculares diastólicas, venosas e 

capilares, diminuindo a transudação de fluido através das membranas capilares e a formação de 

edema. A administração de diuréticos está indicada em qualquer paciente com sinais clínicos 

decorrentes da acumulação de fluidos, tais como edema pulmonar, ascite, derrame pleural ou 

edema periférico (Kittleson, 1999). 
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Na IC poderão ser utilizadas três classes de diuréticos: tiazídicos, de ansa e os poupadores 

de potássio, como é o caso da espironolactona. Estas três classes diferenciam-se pela sua 

capacidade de aumentar a excreção de sódio e por isso aumentar a diurese, e também pela região 

do nefrónio em que actuam (Bright, 1998; Kittleson, 2005). Em administrações crónicas de 

diuréticos, as regiões do nefrónio não afectadas pelo diurético em uso são capazes de compensar 

a baixa absorção de sódio na zona afectada. Com o tempo, o rim é capaz de compensar a acção 

do diurético e a resposta à sua administração diminui. A administração de uma combinação de 

diuréticos de diferentes classes bloqueia a capacidade de absorção de sódio em várias zonas do 

nefrónio potenciando a eficácia da terapia (Boswood, 1996). 

A terapia diurética também induz efeitos adversos, nomeadamente alterações 

electrolíticas, desidratação e activação do SRAA. Estes efeitos são mais comuns e marcados em 

animais que não comem e/ou bebem ou em animais a que se administra uma dose muito elevada 

de diurético em situações agudas (Boswood, 1996).  

A hipocalemia é a alteração electrolítica mais comum, embora a sua incidência em 

animais tratados com diuréticos seja baixa. Este facto deve-se à reposição dos níveis de potássio 

pela dieta, logo ocorre mais comummente em animais em anorexia (Kittleson, 2005). 

Teoricamente, a hipercalemia pode também ocorrer quando da administração crónica de 

diuréticos poupadores de potássio e da administração de suplementos de potássio. No entanto, 

Figura 3 – Local de acção das diferentes
classes de diuréticos (adaptado de Ashley e
colaboradores, 2004).
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geralmente quando se usa um diurético desta classe administra-se concomitantemente um 

diurético da ansa que leva à perda de potássio pelo rim, sendo o risco, deste modo, diminuto. A 

hiponatremia pode ocorrer em animais sujeitos à administração de doses elevadas de diurético e 

dietas muito baixas em sódio, contudo é também muito pouco comum. Alterações nos níveis de 

magnésio (hipomagnesemia) foram também identificadas em animais tratados com diuréticos, 

todavia o verdadeiro significado deste distúrbio é difícil de explicar pois o magnésio é um ião 

maioritariamente intracelular (Kittleson, 2005). 

A desidratação é comum em animais tratados com diuréticos mas normalmente é 

subclínica. É considerada normal a identificação de sinais de desidratação ligeira no exame físico 

e uma ligeira azotemia pré-renal. Se um animal apresenta sinais clínicos como anorexia 

associados a desidratação, a dose de diurético deve ser diminuída e, em alguns casos, iniciada 

fluidoterapia para repor o volume circulante (Morais, 2005).  

 A diminuição do volume circulatório leva a uma diminuição da perfusão renal e das 

pressões detectadas pelos barorreceptores carotídeos e aórticos estimulando o SRAA, 

aumentando assim os níveis circulatórios de AngII e aldosterona e potenciando todos os seus 

efeitos negativos já discutidos anteriormente. Em pacientes humanos com IC moderada foi 

demonstrada uma maior estimulação do SRAA após a administração de diuréticos (Kubo, 1990). 

Isto indica-nos que a diurese desnecessária numa fase inicial da doença em vez de ter efeitos 

benéficos pode acelerar o processo de deterioração do paciente. Além disso, também nos indica 

da necessidade de bloquear os efeitos do SRAA quando do uso prolongado de diuréticos, o que 

normalmente é conseguido pelo uso de iECAs. Assim, a recomendação é para o uso da menor 

dose de diurético capaz de controlar os sinais de congestão, para que não ocorra uma diminuição 

exagerada das pressões de enchimento, principalmente quando existe disfunção diastólica 

(Bright, 1998). 

6.3.1. Diuréticos de ansa 

Os diuréticos de ansa incluem a furosemida, o ácido etacrínico e a bumetanida. A 

furosemida é o diurético mais usado em Medicina Veterinária e particularmente em pacientes 

cardíacos. A bumetanida é um fármaco 40 a 50 vezes mais potente que a furosemida, que 

possivelmente pode oferecer vantagens clínicas, no entanto a experiência clínica tanto com a 

bumetanida como como o ácido etacrínico é muito limitada.  

A furosemida actua na parte ascendente da ansa de Henle inibindo o co-transporte de 

cloro, potássio e sódio e diminui também a reabsorção de sódio e cloro no túbulo contornado 
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distal, promovendo a excreção destes electrólitos. São também excretados juntamente 

hidrogénio, cálcio, magnésio e, possivelmente, fósforo. As perdas de hidrogénio, magnésio, 

potássio e fósforo são mínimas, normalmente sem evidências clínicas. A excreção de cálcio 

aumenta até 50 vezes tornando a furosemida particularmente útil em situações de hipercalcemia 

(Kittleson, 1999). 

Para além da acção diurética da furosemida, esta actua como venodilatadora, 

principalmente quando administrada por via endovenosa, aumentando a capacidade venosa 

sistémica, diminuindo assim a pré-carga e a resistência vascular renal, aumentando o fluxo 

sanguíneo renal. Esta acção é provavelmente devido à libertação de prostaglandinas renais 

promovida pela furosemida (Kubo, 1990). 

A diurese começa até 5 minutos após a administração endovenosa de furosemida, atinge 

o pico de acção aos 30 minutos e dura aproximadamente 2 a 3 horas. Após administração oral, o 

início de acção ocorre por volta dos 60 minutos, o pico de acção acontece em 2-3 horas e a 

duração de acção é de aproximadamente 6 horas. 

Alguns estudos em humanos demonstraram maior efeito diurético da furosemida sob a 

forma de infusão contínua (Dormans et al, 1996). Em animais, demonstrou também aumentar a 

produção de urina em relação à administração em bolus, com maior excreção de sódio e cálcio e 

menor perda de potássio. A dose recomendada para infusão contínua é de 0,66 mg/Kg/h. A dose 

usada deve ser mantida até que a frequência e padrão respiratório melhorem, significando uma 

diminuição do edema pulmonar, e devem ser monitorizados os electrólitos sanguíneos. Em cães, 

as alterações electrolíticas são geralmente corrigidas assim que estes começam a beber e a 

comer. Em gatos, que habitualmente não começam a beber/comer imediatamente, por vezes é 

necessário repor os níveis normais de electrólitos com fluidoterapia (Adin et al, 2003). 

6.3.2. Diuréticos poupadores de potássio 

A espironolactona, o triamtereno e a amilorida fazem parte da classe de diuréticos 

poupadores de potássio. Actuam pela inibição da acção da aldosterona nas células dos túbulos 

distais ou pelo bloqueio da entrada de sódio na parte final dos túbulos distais e dos ductos 

colectores, promovendo a excreção de sódio e a retenção de potássio. Raramente são usados 

como terapia diurética isolada uma vez que o seu poder diurético não é muito marcado. Em 

animais saudáveis, com níveis de aldosterona normais, apenas aumentam em 2% a excreção de 

sódio. Em animais em IC, nos quais os níveis de aldosterona são elevados, o seu poder diurético 
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pode ser potenciado. Normalmente são usados para potenciar outros diuréticos em animais com 

IC avançada (Kittleson, 1999). 

A espironolactona é estruturalmente similar à aldosterona sendo seu antagonista 

competitivo. O início de acção é lento, entre 2 a 3 dias, sofre metabolização hepática rápida, 

sendo os metabolitos activos, com duração de acção de 2 a 3 dias. 

Há dez anos, um estudo multicêntrico em Medicina Humana publicou os efeitos da 

espironolactona na morbilidade e mortalidade em pacientes com IC grave (Pitt et al, 1999). Na 

verdade, os resultados foram tão positivos que o estudo foi interrompido precocemente após 24 

meses. Este estudo concluiu que o bloqueio dos receptores da aldosterona pela espironolactona, 

juntamente com a terapia tradicional reduz substancialmente o risco de morbilidade e de 

mortalidade, quer por descompensação cardíaca progressiva, quer por morte súbita. A análise de 

marcadores séricos de fibrose miocárdica dos pacientes tratados com espironolactona permitiu 

concluir que esta resposta se deve à diminuição da fibrose miocárdica a partir dos 6 meses de 

tratamento. Verificou-se também que apenas os pacientes com níveis elevados destes marcadores 

antes do começo da terapia com espironolactona responderam favoravelmente à sua 

administração, o que levou a concluir que o tratamento com este diurético é eficaz apenas em 

pacientes com algum tipo de doença cardíaca que provoque fibrose miocárdica.  

Devido a estes resultados, as conclusões foram rapidamente extrapoladas para Medicina 

Veterinária e muitos veterinários começaram a usar a espironolactona em animais com IC, 

embora não existam estudos veterinários que corroborem os resultados verificados no homem. 

Segundo Kittleson (1999), a espironolactona raramente produz algum benefício clínico 

significantivo em medicina veterinária. Um estudo recente realizado em gatos Maine Coon com 

CMH familiar, não verificou qualquer efeito benéfico da espironolactona sobre a função 

diastólica destes animais (MacDonald et al, 2008). Devido aos escassos estudos e evidências em 

Medicina Veterinária, está ainda por comprovar a eficácia dos antagonistas da aldosterona no 

tratamento da IC. 

 6.3.3. Diuréticos tiazídicos 

 Os diuréticos tiazídicos actuam pela diminuição da absorção de sódio e cloro no túbulo 

contornado distal. Alguns actuam também pela inibição da anidrase carbónica no túbulo 

contornado proximal. Promovem apenas um aumento ligeiro a moderado do volume urinário, 

sendo por isso maioritariamente usados em conjunto com diuréticos da ansa em animais com IC 

avançada (Kittleson, 2005). 
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6.4. Inibidores da enzima de conversão da angiotensina (iECAs) 

Os iECAs são uma ampla família de fármacos que produz vasodilatação pela inibição da 

formação de AngII, pela diminuição do tónus simpático e pela diminuição da degradação das 

cininas. Por esta razão são habitualmente classificados como vasodilatadores, no entanto 

recentemente tem sido proposto por alguns autores a sua classificação como um grupo 

individual. Esta situação advém do seu mecanismo de acção, caracterizado pela modulação 

neuro-humoral, e pelo seu vasto leque de acções para além da vasodilatação, efeito que na 

maioria dos animais é relativamente ligeiro em comparação com outros vasodilatadores. 

Os iECAs ligam-se por um grupo sulfidrilo, carboxilo ou fosforilo à enzima de conversão 

da angiotensina no mesmo lugar onde se liga a AngI, inibindo a conversão desta em Ang II. Os 

iECAs são o grupo de fármacos em que se verifica maior inibição da acção da ECA (Haggstrom 

et al, 2007). A diminuição da formação de AngII diminui os seus níveis sanguíneos, diminuindo 

assim a sua acção nos diversos tecidos, provocando vasodilatação directa, diminuição da 

degradação das cininas, diminuição do tónus simpático, diminuição da ingestão de água, 

diminuição da hipertrofia e fibrose miocárdicas e diminuição da libertação de vasopressina e 

aldosterona. Para além destes efeitos directos diminui também a acção de agentes como a 

aldosterona e a vasopressina (Kittleson, 1999). A capacidade de diminuir os níveis circulantes de 

aldosterona parece diminuir ou desaparecer com o tempo. Num estudo em cães da raça Cavalier 

King Charles Spaniels com regurgitação mitral grave, a administração de enalapril diminuiu a 

concentração de aldosterona nas primeiras 3 semanas, no entanto nos 6 meses seguintes a 

concentração de aldosterona voltou a subir atingindo níveis superiores aos do início do 

tratamento. De notar que estes animais estavam a ser tratados concomitantemente com 

furosemida, o que pode ter contribuído para este aumento (Häggström et al, 1996). 

Dentre os múltiplos fármacos que compõem este grupo, destacam-se em Medicina 

Veterinária o benazepril, o enalapril, o captopril, o imidapril e o ramipril, todos com efeitos 

semelhantes (Hamlin et al, 1998; Kittleson, 1999; Amberger et al, 2004; Besche et al, 2006), 

recaindo a sua principal diferença na duração de acção. 

Os efeitos adversos dos iECAs podem incluir hipotensão, transtornos gastro-intestinais, 

insuficiência renal e hipercalemia. Na verdade, todos estes efeitos secundários são pouco comuns 

em animais (Ware, 2003). A AngII é importante para manter a constrição da arteríola renal 

eferente, de modo a manter a filtração glomerular. Com o bloqueio da formação de AngII e a 

consequente vasodilatação eferente é de esperar diminuição da filtração glomerular, resultando 

em azotemia. A azotemia é geralmente ligeira, e a sua incidência em cardiologia veterinária 
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clinicamente insignificante. Segundo Pouchelon e colaboradores (2004), o benazepril é bem 

tolerado a longo prazo por cães em IC, e não parece ser necessário tomar precauções especiais no 

que diz respeito às concentrações plasmáticas de creatinina, ureia, ALT ou potássio. Em animais 

tratados com benazepril, as concentrações plasmáticas de creatinina são mais baixas do que em 

grupos placebo, devido ao aumento da filtração glomerular secundária ao aumento do débito 

cardíaco. Também a hipercalemia é rara durante o tratamento com iECAs, incluindo durante a 

administração concomitante de um diurético poupador de potássio, como a espironolactona 

(Thomason et al, 2007). 

6.5. Inotrópicos positivos 

A contractilidade miocárdica é um dos principais determinantes da função sistólica e do 

débito cardíaco, tornando importante o seu controlo em animais com baixo débito cardíaco, 

principalmente naqueles com disfunção sistólica. É influenciada maioritariamente pela 

estimulação simpática, pela pré-carga e pela frequência cardíaca (Bright, 1998). A contracção 

das células miocárdicas ocorre devido a um aumento da concentração plasmática de cálcio e da 

ligação deste à troponina-C, uma pequena proteína que permite a interacção entre as cadeias das 

proteínas contrácteis actina e miosina. A força de contracção é assim influenciada pela 

concentração intracelular de cálcio e pela sensibilidade da troponina-C ao cálcio (Kittleson, 

1999). 

Muitos animais desenvolvem IC secundária a disfunção sistólica devida a uma deficiente 

contractilidade, que pode ser primária (ex. CMD), ou secundária a um processo crónico (ex. 

insuficiência mitral). Durante muito tempo pensou-se que nestes pacientes seria óbvia a 

utilização de agentes que melhorassem a contractilidade, no entanto, um aumento da 

contractilidade implicava um aumento do consumo de oxigénio o que, em administrações 

prolongadas, provocava isquemia do miocárdio. Existem vários tipos de inotrópicos que diferem 

na forma como aumentam a contractilidade cardíaca.  

6.5.1. Digitálicos 

Os digitálicos são usados no tratamento de pacientes com IC devida a disfunção sistólica 

e para diminuir a frequência de resposta ventricular nas taquiarritmias supraventriculares (ex. 

fibrilhação auricular), sendo o protótipo do grupo a digoxina. Estão normalmente contra-

indicados em pacientes com CMH, doenças pericárdicas e alterações na condução no nó 

auriculo-ventricular (Boswood, 1999; Kittleson, 1999; Ware, 2003). Para além do seu efeito 
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inotrópico positivo actuam também nos barorreceptores, aumentando a sua sensibilidade e 

diminuindo, por isso, o tónus simpático. São também reconhecidas as suas capacidades 

diuréticas, natriuréticas e de diminuição da produção de renina (Kittleson, 1999). Embora 

classicamente considerados fármacos inotrópicos positivos, actualmente a sua principal 

indicação está relacionada com o controlo do ritmo cardíaco.       

Os digitálicos são fármacos inotrópicos positivos relativamente fracos. A sua ligação 

competitiva inibe a bomba de Na+-K+-ATPase, aumentando a concentração de sódio intracelular 

que, via trocador Na+/Ca++, leva a um aumento do cálcio intracelular. Em animais com danos nas 

células miocárdicas este mecanismo pode estar alterado levando a uma acumulação exagerada de 

cálcio intracelular o que pode predispor a instabilidade eléctrica. Os efeitos antiarrítmicos dos 

digitálicos são devidos a um aumento do tónus parassimpático nos nós sinusal e auriculo-

ventricular e também pelo efeito directo no nó auriculo-ventricular, prolongando o tempo de 

condução e o período refractário. Isto leva a uma diminuição do ritmo sinusal e à diminuição da 

resposta ventricular ao ritmo atrial, diminuindo a frequência ventricular em casos de fibrilhação 

ou flutter auricular (Ware, 2003).  

Figura 4 – Mecanismo de acção dos digitálicos (adaptado de Ashley e colaboradores, 
2004). EC, extracelular; IC, intracelular. 

A digoxina é bem absorvida por via oral e a sua metabolização hepática é mínima, o que 

faz com que quase a totalidade do fármaco absorvido chegue à circulação. No cão, o tempo de 

semi-vida é de 23 a 39 horas. Como a digoxina é administrada de 12 em 12 horas, existe 

acumulação sanguínea até ser atingido um nível estável aproximadamente entre 2 a 5 dias desde 

o começo do tratamento. Em gatos o tempo de semi-vida é mais prolongado e mais variável entre 

indivíduos, entre 25 e 78 horas. A administração oral crónica prolonga o tempo de semi-vida. A 

digoxina é excretada maioritariamente por via renal, e uma pequena porção é metabolizada no 
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fígado. Assim, em animais com insuficiência renal, a sua excreção é mais lenta e as 

concentrações sanguíneas mais elevadas, tornando-a contra-indicada nestes animais. Deve ser 

escolhida uma dose para começar o tratamento e medidos os níveis sanguíneos 5 a 7 dias após o 

início do tratamento (8-10 horas após a última administração) de forma a determinar se a dose 

escolhida atinge os níveis terapêuticos desejados (1-2 ng/mL). No entanto se forem atingidos os 

efeitos terapêuticos desejados com concentrações de digoxina menores, a dose não deve ser 

aumentada. Estão descritas doses de carga quando se deseja atingir mais rapidamente níveis 

sanguíneos terapêuticos, no entanto habitualmente estas doses de carga levam a níveis tóxicos de 

digoxina no sangue, não estando por isso recomendadas (Boswood, 1999). 

Muitos factores como a idade, a presença de caquexia ou ascite, a hipoalbuminemia, a 

hipocalemia, as alterações na função da tiróide e as interacções com outros fármacos (ex. 

quinidina) alteram a farmacocinética dos digitálicos, impondo alterações na dose administrada 

(Kittleson, 2005). Os efeitos adversos da administração de digitálicos compreendem dois grandes 

grupos: os efeitos gastro-intestinais e os efeitos arritmogénicos. Os sinais de toxicidade gastro-

intestinal incluem anorexia, depressão, vómito, borborigmos e diarreia. Os efeitos 

arritmogénicos podem manifestar-se como qualquer tipo de arritmia supraventricular ou 

ventricular. De notar que a toxicidade miocárdica com possível morte súbita pode ocorrer 

mesmo antes do desenvolvimento de qualquer sinal clínico de toxicidade, daí que estes sinais 

não devam ser usados como marcador de toxicidade, mas sim os níveis sanguíneos de digoxina 

(Ware, 2003). 

6.5.2. Simpaticomiméticos 

Os simpaticomiméticos aumentam a contractilidade miocárdica, a velocidade de 

condução e a frequência cardíaca por estimulação dos receptores beta-adrenérgicos. Apesar de 

ser uma grande família de fármacos, devido ao efeito arritmogénico marcado, apenas alguns são 

apropriados para o tratamento da IC. A dopamina e a dobutamina, por terem menor poder 

cronotrópico positivo são também menos arritmogénicas, estando indicadas para o tratamento de 

IC secundária a disfunção sistólica (Boswood, 1999). 

Os simpaticomiméticos têm um tempo de semi-vida muito curto, de um a dois minutos, e 

quando administrados por via oral são rapidamente metabolizados a nível hepático antes de 

chegarem a entrar na circulação sanguínea. Por isso, devem ser administrados por via 

endovenosa, normalmente em sob a forma de infusão contínua. O seu uso a longo termo também 

não está aconselhado uma vez que a resposta aos simpaticomiméticos diminui por diminuição do 
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número e sensibilidade dos receptores β-adrenérgicos. Assim o seu uso está limitado a dois ou 

três dias em infusão contínua em situações de IC aguda (Kittleson, 1999). 

A dopamina estimula os receptores β1-adrenérgicos assim como os receptores 

dopaminérgicos periféricos localizados principalmente a nível renal e mesentérico, provocando 

vasodilatação e maior fluxo sanguíneo para estas zonas, tornando-a útil em animais com 

insuficiência renal juntamente com IC.  

A dobutamina é um análogo sintético da dopamina com menor efeito arritmogénico. 

Estimula os receptores β1-adrenérgicos e tem uma ligeira acção de estimulação dos receptores 

periféricos β2 e α1-adrenérgicos. Produz um aumento da contractilidade miocárdica, do volume 

de ejecção, do débito cardíaco e do fluxo nas artérias coronárias, sem alterar a pressão arterial 

sistémica (Ware, 2003). 

Os simpaticomiméticos devem ser usados sob monitorização electrocardiográfica pois 

podem exacerbar arritmias presentes ou levar ao aparecimento de novas arritmias. 

6.5.3. Inibidores das fosfodiasterases 

As fosfodiasterases são enzimas que catalizam a destruição do AMP cíclico, o mediador 

intracelular de muitos dos efeitos do SNS. A inibição das fosfodiasterases leva a um aumento do 

AMP cíclico intracelular, mimetizando os efeitos da estimulação simpática. No miocárdio isto 

resulta num aumento da contractilidade, e nos vasos sanguíneos em vasodilatação. Estes agentes 

são por isso chamados de inodilatadores (Boswood, 1999). 

Existem vários tipos de compostos com este mecanismo de acção, entre os quais os 

compostos bipiridínicos, os agentes piridazínicos e os derivados da xantina. 

Os derivados da xantina, como a teofilina e a propentofilina inibem as fosfodiasterases 

entre uma multitude de outras acções. Devido aos seus múltiplos efeitos no sistema respiratório, 

reside aqui o seu principal local de acção, no entanto é notado o seu efeito inotrópico positivo e 

vasodilatador. Em caso de IC onde se requer apenas o efeito inodilatador, estes compostos não 

serão os fármacos de eleição (Boswood, 1999). 

A Amrinona e a milrinona são exemplos de compostos bipiridínicos com efeito 

inodilatador, sendo a primeira 30 a 40 vezes mais potente que a segunda. Os efeitos dos 

compostos bipiridínicos são idênticos aos dos simpaticomiméticos, sem a desvantagem da 

diminuição da eficácia em administrações crónicas. Ambos os compostos têm efeitos quando 

administrados por via oral, no entanto apenas estão disponíveis formulações endovenosas 

(Kittleson, 2005). 
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O pimobendam é um derivado benzimidazólico que, para além de inibir as 

fosfodiasterases, tem a capacidade de aumentar a sensibilidade da troponina-C para o cálcio 

intracelular, sendo este o seu principal mecanismo de acção. Isto resulta num aumento da 

contractilidade miocárdica sem aumentar o consumo de oxigénio ou energia (Fujino et al, 1988; 

Pouler et al, 1989; Sato et al, 1999). A nível periférico actua como inibidor das fosfodiasterases 

provocando vasodilatação arterial e venosa, levando a diminuição da pré-carga e da pós-carga. 

Outras propriedades do pimobendam incluem o seu efeito anti-agregante plaquetário, lusitrópico 

positivo, anti-inflamatório (via modulação das citocinas), reversão da dessensibilização dos 

baroreceptores e diminuição da produção de monóxido de azoto (NO) (Bauman et al, 1989; 

Asanoi et al, 1994). Uma outra característica do pimobendam é o seu rápido início de acção, 

atingindo o pico de acção em 1 hora quando administrado por via oral, o que o torna útil também 

no tratamento de IC aguda. 

O pimobendan é um fármaco apenas licenciado para o tratamento de IC em cães, no 

entanto a sua eficácia em gatos não foi ainda provada. De acordo com alguns resultados 

preliminares publicados, este mostrou ser eficaz e seguro nesta espécie no tratamento da IC 

secundária a várias patologias, entre as quais a CMD e a CMH (Sturgess et al, 2007; Roland et 

al, 2008). No caso de gatos com CMH o pimobendam foi apenas introduzido em fases adiantadas 

da doença já com evidências de disfunção sistólica. 

6.6. Vasodilatadores 

Em animais com IC, tal como explicado anteriormente, ocorre vasoconstrição periférica 

arteriolar de forma a manter uma pressão arterial adequada, e vasoconstrição venosa para 

aumentar a pré-carga e assim aumentar o débito cardíaco. Apesar da vasoconstrição conseguir 

manter a pressão arterial e o débito cardíaco a curto prazo, a longo prazo leva ao aumento da 

pós-carga e por isso ao aumento do trabalho cardíaco acelerando a deterioração miocárdica, e à 

acumulação de volume sanguíneo a nível venoso resultando na formação de edema (Ware, 

2003). 

Os vasodilatadores são fármacos usados para relaxar o músculo liso vascular de forma a 

causar vasodilatação. São classificados de acordo com os principais vasos em que actuam como 

vasodilatadores arteriais, venodilatadores ou vasodilatadores mistos. 

Os vasodilatadores arteriais reduzem a resistência vascular periférica, isto é, a pós-carga, 

levando à diminuição da pressão arterial, o que facilita a ejecção de sangue, aumentando assim o 

débito cardíaco e diminuindo o trabalho miocárdico (Bright, 1998). Os vasodilatadores arteriais 
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são especialmente úteis em animais com regurgitação mitral, defeito do septo interventricular ou 

ducto arterioso persistente. Nestes casos, a diminuição da resistência vascular resulta no aumento 

do volume ejectado para a circulação sistémica, diminuindo o volume regurgitado. Os 

vasodilatadores arteriais são também usados em casos de hipertensão sistémica. A hidralazina e 

os bloqueadores dos canais de cálcio, diltiazem e amlodipina, são os vasodilatadores arteriais 

mais utilizados em Medicina Veterinária. A hidralazina é um vasodilatador arterial muito potente 

com acção directa no músculo liso arterial usado principalmente em animais com regurgitação 

mitral refractários à administração de iECAs. A administração de hidralazina pode produzir 

aumento da frequência cardíaca e transtornos gastro-intestinais (Kittleson, 2005). Os 

bloqueadores dos canais de cálcio provocam vasodilatação coronária e sistémica, melhoram o 

relaxamento miocárdico e alguns têm efeitos antiarrítmicos (classe IV). Apesar de diminuírem a 

pós-carga, estes agentes não estão recomendados em pacientes com IC devido aos seus efeitos 

como inotrópicos negativos. O diltiazem é principalmente usado em gatos com CMH e em cães 

com fibrilhação auricular e a amlodipina é, neste momento, o fármaco antihipertensor de eleição 

em animais com hipertensão sistémica (Bright, 1998). 

 Os venodilatadores relaxam o músculo liso do sistema venoso, aumentando a capacidade 

venosa e redistribuindo o volume sanguíneo para este reservatório. Assim diminuem as pressões 

de enchimento ventricular (pré-carga), a congestão venosa pulmonar e a formação de edema. A 

nitroglicerina e outros nitratos são exemplos de venodilatadores. Podem ser administrados por 

via oral, cutânea ou endovenosa, sendo a forma cutânea a mais usada. A principal indicação para 

o uso de venodilatadores é o edema pulmonar cardiogénico agudo, em que são usados 

conjuntamente com a furosemida. De facto, não existem muitas referências das vantagens do uso 

de venodilatadores, além disso o seu uso está restringido a situações agudas pois situações de uso 

prolongado estão associadas ao desenvolvimento de tolerância farmacológica (Kittleson, 1999). 

Entre os vasodilatadores mistos encontramos os iECAs, já discutidos anteriormente 

devido aos seus múltiplos efeitos neuro-humorais, e o nitroprussiato de sódio. A vasodilatação 

provocada pelos iECAs não é muito marcada, mas a sua utilização devido às suas variadas 

vantagens relega a utilização de outros vasodilatadores para pacientes mais críticos e em estado 

mais avançado. O nitroprussiato de sódio é um potente vasodilatador arterial e venoso com 

poucos estudos em Medicina Veterinária. Em humanos com IC grave, produz efeitos benéficos 

iguais ou melhores aos atingidos com a administração de furosemida endovenosa (Guiha e tal, 

1974). É administrado em infusão contínua pois é rapidamente metabolizado no fígado, tendo 

uma semi-vida de apenas alguns minutos. O seu uso está apenas aconselhado a clínicas com 
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sistema de infusão contínua e monitorização constante de pressão arterial. A toxicidade por 

cianeto, um dos seus metabolitos, está descrita em humanos, mas apenas com doses elevadas 

(Bethesda, 1995). 

O principal efeito adverso dos vasodilatadores é a hipotensão, daí a importância da 

monitorização contínua em administrações contínuas e aquando da alteração da dose em 

administrações prolongadas. É também importante ter em conta que, na maioria das vezes, 

quando se administra um vasodilatador também se administra um diurético, aumentando os 

riscos de hipotensão (Ware, 2003; Kittleson, 2005). 

6.7. Bloqueadores β-adrenérgicos 

Os bloqueadores β-adrenérgicos actuam bloqueando os efeitos produzidos pelas 

catecolaminas, ou seja, pela estimulação simpática, e reduzindo o consumo de oxigénio pelo 

miocárdio (Kittleson, 1999). 

Os receptores β-adrenérgicos estão classificados em sub-tipos. Os receptores β1-

adrenérgicos localizam-se maioritariamente no miocárdio e são mediadores do aumento da 

contractilidade e frequência cardíacas e condução eléctrica átrio-ventricular, e os receptores β2-

adrenérgicos que se localizam perifericamente e são mediadores da broncodilatação, 

vasodilatação e libertação de renina e insulina. Os fármacos bloqueadores destes receptores são 

assim classificados em “não selectivos”, quando inibem tanto os receptores β1 como os β2 

(bloqueadores β-adrenérgicos de 1ª geração), e “selectivos” quando inibem principalmente um 

dos sub-tipos (bloqueadores β-adrenérgicos de 2ª geração – bloqueadores β1). Existe ainda um 

grupo que além de inibir os receptores β1 e β2-adrenérgicos, inibem também os receptores α1

(bloqueadores β-adrenérgicos de 3ª geração). 

No tratamento da IC parece pouco lógica a utilização de fármacos que diminuem o ritmo 

cardíaco. Seria contraproducente diminuir o trabalho cardíaco em animais que dependem desta 

resposta compensatória para manter o débito cardíaco e a pressão arterial. No entanto, estudos 

em Medicina Humana demostram que o tratamento a longo prazo com bloqueadores β-

adrenérgicos melhora a função cardíaca e prolonga o tempo de sobrevida de pacientes cardíacos 

(Waagstein et al, 1993; Olsen et al, 1995). O mecanismo exacto pelo qual o bloqueio β-

adrenérgico leva a uma melhoria da função cardíaca em pacientes com IC é ainda desconhecido. 

Foram apontadas várias teorias entre as quais uma supra-regulação dos receptores β-adrenérgicos 

resultando num aumento da contractilidade (Waagstein et al, 1989), o controlo do ritmo 
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cardíaco, o efeito lusitrópico positivo, a redução da pós-carga e um efeito protector contra a 

estimulação β-adrenérgica excessiva (Mann et al, 1992).    

Como exemplos de bloqueadores β-adrenérgicos mais usados em Medicina Veterinária 

temos o propranolol e o sotalol (1ª geração), o atenolol (2ª geração) e o carvedilol (3ª geração). 

6.8. Monitorização 

Devido à cronicidade e progressão características da IC a reavaliação periódica é 

essencial. O tratamento deve ser ajustado com o evoluir da doença, alterando doses, adicionando 

ou retirando fármacos, modificando o estilo de vida ou a dieta. As medicações, doses, 

frequência, administração e qualquer sinal de toxicidade deve ser avaliado com o dono em cada 

visita, assim como a resposta ao tratamento actual, apetite e actividade do animal (Ware, 2003). 

A educação do cliente é um ponto fundamental no tratamento da IC. É de extrema importância 

que o dono compreenda a patologia em causa, as suas consequências e o tratamento. É do dono 

que depende a frequência e regularidade da administração da medicação e, por isso, o sucesso da 

terapia instituída, mas acima de tudo é o dono o responsável por identificar qualquer sinal de 

descompensação ou de evolução da doença e julgar a eficácia do tratamento. É importante a 

monitorização das frequências respiratória e cardíaca em repouso em casa, pois um aumento 

persistente da frequência respiratória pode significar o desenvolvimento de edema pulmonar e 

um aumento da frequência cardíaca um aumento do tónus simpático, significando em qualquer 

dos casos uma deterioração da doença cardíaca. 

Em cada visita deve ser efectuado um exame físico rigoroso, dando especial ênfase ao 

sistema cardiovascular. Dependendo da situação do animal e da doença primária, os exames 

complementares podem incluir electrocardiograma ou monitorização Holter, radiografia torácica, 

ecocardiografia, hematologia e bioquímica sanguínea, níveis de digoxina e níveis de troponina I 

no sangue. É importante a medição periódica de electrólitos, creatinina e ureia sanguínea devido 

ao uso de diuréticos e à possível anorexia (Ware, 2003). 
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II. CASOS CLÍNICOS 

Durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2009 acompanhámos o Serviço de 

Cardiologia do Small Animal Teaching Hospital da Universidade de Liverpool-Inglaterra, 

tratando-se de um serviço de referência da região. Durante este período as doenças adquiridas no 

cão, nomeadamente a doença valvular crónica e a cardiomiopatia dilatada, foram as que 

apresentaram maior prevalência, corroborando os dados disponíveis na literatura (Fox, 1999). 

Por este motivo, estas duas doenças são as mais investigadas nos diferentes estudos clínicos 

publicados. As alterações do ritmo cardíaco são também frequentes, sendo que na maioria dos 

casos representavam um maior risco de morte súbita do que de desenvolvimento de IC 

secundária (caso do bloqueio auriculo-ventricular de 3º grau e da taquicardia ventricular). De 

referir também a importância da avaliação da função cardíaca antes do tratamento 

quimioterápico com fármacos que produzem lesão miocárdica e como consequência disso, 

disfunção sistólica, como é o caso da doxorrubicina, epirrubicina, entre outros. 

No que diz respeito às doenças congénitas, há uma grande variedade e distribuição da 

prevalência de cada uma, podendo ser distinguidos dois grandes grupos: displasia valvular e 

estenose valvular (aórtica e pulmonar). Durante o nosso período de estágio não acompanhámos 

nenhuma resolução cirúrgica de ducto arterioso persistente, embora esta seja considerada a 

doença cardíaca congénita mais frequente em cães (Buchanan, 2001). Por outro lado, foram 

admitidos dois animais com a forma menos comum desta doença: o ducto arterioso persistente 

reverso. Esta condição não pode ser resolvida cirurgicamente devido à hipertensão pulmonar 

associada, que provoca o fluxo reverso de sangue da artéria pulmonar em direcção à artéria aorta. 

Caso se tentasse a resolução cirúrgica, o encerramento deste canal iria provocar um fluxo 

sanguíneo excessivo para a circulação pulmonar, incapaz de o acomodar, o que levaria a edema 

pulmonar fulminante e morte do animal. As opções de tratamento nestes casos focam-se na 

tentativa de diminuição do número de eritrócitos circulantes que fazem aumentar a viscosidade 

do sangue e, por isso, comprometem tanto a circulação como as trocas gasosas e de nutrientes 

com os tecidos. Estas incluem flebotomias periódicas para retirar o excesso de eritrócitos com 

substituição do volume retirado com fluidoterapia, hidroxiureia de forma a diminuir a produção 

de eritrócitos na medula óssea, e sildenafil, um vasodilatador pulmonar que, pelo aumento da 

capacidade da circulação pulmonar diminui a produção de eritropoietina e consequentemente de 

eritrócitos na medula óssea. Na Consulta de Especialidade de Cardiologia que estivemos a 

acompanhar, a opção recaía no uso de sildenafil, com a possibilidade de realizar flebotomias 
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caso o animal não respondesse de forma positiva ao tratamento. Ambos os casos presenciados 

apresentaram uma resposta muito favorável, sem necessidade de realização de flebotomias. A 

desvantagem deste tratamento é o custo, uma vez que é um fármaco apenas com licença para o 

uso em Medicina Humana para o tratamento da disfunção eréctil (Viagra®). 

Nos gatos, as doenças cardíacas congénitas não são muito comuns e, dentro das doenças 

adquiridas é de realçar, em termos de prevalência, a cardiomiopatia hipertrófica. 

Tabela 2 – Distribuição por doenças cardíacas dos casos observados no Small Animal 
Teaching Hospital (Legenda: M – mitral; T – tricúspide; PDA – ducto arterioso persistente; 
VCCE – veia cava craneal esquerda persistente; DSA – defeito no septo atrial; DSV – defeito 
septo ventricular; AV – auriculo-ventricular)   

Congénitas Adquiridas 
Cão 

Displasia M + T 1 Endocardiose M + T 4 
Displasia M 4 Endocardiose M 5 
Displasia T 2 Arritmias 7 

Estenose Aórtica 3 CMD 7 
Estenose Pulmonar 2 Doença pericárdica 1 
Defeito septo atrial 2 Endocardite 1 

Defeito septo inter-ventricular 1 Pré-quimioterapia 10 
PDA reverso 2  

Total 17  35 
Gato 

VCCE persistente 1 CMH 9 
Defeito septum primum + DSA + DSV 

+ incompetência AV 
1 Disfunção sistólica pós-parto 1 

Total 2  10 

No que diz respeito à predisposição sexual não se verificou uma tendência evidente para 

qualquer dos sexos quer em cães quer em gatos (gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Distribuição dos casos observados por sexo. 
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 Quanto às idades com maior representatividade, depois de separados por grupos etários, 

verificou-se uma predominância de casos em animais com idade compreendida entre 5 e 10 anos, 

tanto em cães como em gatos (gráfico 2). Este dado é justificado pela prevalência de doenças 

como a CMD e a endocardiose (doença valvular crónica) nos cães, e da CMH nos gatos, que são 

diagnosticadas principalmente em animais neste grupo etário. Como seria de esperar, os animais 

com doenças congénitas estão representados, na sua maioria, nos grupos etários inferiores. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos casos observados por grupos etários. 

De seguida apresentamos a descrição de alguns casos clínicos de IC observados durante o 

nosso período de estágio no Small Animal Teaching Hospital, seguidas de uma breve discussão. 

A sua selecção prendeu-se com a sua representatividade ou interesse que nos despertaram. 

CARDIOMIOPATIA DILATADA

Caso Clínico nº1   

Nero McCarthy, canídeo, macho castrado, raça Doberman pinscher, 8 anos, 49 Kg. Com 

diagnóstico de CMD desde Setembro de 2008. Na altura tinha sido referido para investigação de 

tosse não produtiva com 3 semanas de duração, diminuição do apetite, intolerância ao exercício e 

perda de peso. Tinha sido também reportada pelo médico veterinário assistente uma taquicardia 

persistente e alguma disritmia. 

Ao exame físico apresentava-se alerta e responsivo, com boa condição corporal, 

membranas mucosas rosadas e com tempo de repleção capilar inferior a 2 segundos. A 

frequência respiratória em repouso era normal (36 rpm), sem sons anormais à auscultação. À 

auscultação cardíaca detectou-se um sopro sistólico grau II/VI com ponto de máxima intensidade 
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sobre o ápex esquerdo; foi também verificada a existência de um ritmo cardíaco acelerado mas 

regular a 160 bpm. Os pulsos femorais eram palpáveis mas subjectivamente fracos e sem 

deficits. Sem evidências da presença de pulso jugular, e com refluxo hepato-jugular negativo. 

Como exames de diagnóstico foram propostos a medição da pressão arterial, análises 

sanguíneas incluindo hemograma completo, bioquímica, níveis de troponina I, T4 e TSH, ECG, 

radiografia torácica e ecocardiograma. A pressão arterial estava dentro dos limites fisiológicos a 

110 mmHg e o hemograma não apresentava alterações. A ureia estava ligeiramente aumentada a 

7,8 mmol/L representando uma ligeira azotemia, provavelmente de origem pré-renal. Os níveis 

de ALT estavam também elevados, provavelmente devido a congestão passiva e hipóxia. Os 

níveis de T4 e TSH estavam dentro dos limites fisiológicos enquanto os níveis de troponina I 

sanguínea se encontravam muito elevados a 1,04 ng/mL, sendo o normal inferior a 0,15 ng/mL, 

representando lesão nas células miocárdicas com libertação de troponina para a corrente 

sanguínea. O ECG mostrou um ritmo sinusal a 160 bpm com eixo eléctrico médio desviado para 

a esquerda. O ecocardiograma mostrou um aumento do ventrículo esquerdo (LVIDs 51,5 mm) e 

da aurícula esquerda (LA Diam 4,95 cm), presença de regurgitação mitral e função sistólica 

marcadamente deprimida (FS 16% e LVESV_index 68,3 ml/m2). A radiografia torácica 

evidenciou um aumento generalizado da silhueta cardíaca, com ênfase no AE, levando à 

elevação do brônquio principal esquerdo, e distensão das veias pulmonares e padrão intersticial 

pulmonar generalizado. As alterações observadas eram consistentes com CMD e IC esquerda. 

Foi começado o tratamento com Benazepril 20 mg SID, Pimobendam 10 mg BID uma 

hora antes da refeição, espironolactona 80 mg SID e furosemida 100 mg BID. 

Um mês após o começo do tratamento foram repetidos os níveis de troponina I que se 

revelaram ligeiramente mais baixos a 0,9 ng/mL. Foi também proposta a realização de 

monitorização Holter de forma a verificar a possível existência de alguma arritmia, muitas vezes 

associadas a este tipo de doença cardíaca. A monitorização Holter evidenciou um ritmo 

predominantemente de arritmia sinusal respiratória com pequenos períodos de taquicardia 

sinusal. Foram detectados 11450 complexos prematuros ventriculares, aparecendo de forma 

isolada, bigeminais, aos pares e trios, mas sem fenómenos de R-em-T ou taquicardia ventricular 

rápida. Foi então adicionado sotalol 40 mg BID ao tratamento instituído anteriormente de forma 

a tentar controlar as arritmias ventriculares.  

A 12 de Janeiro de 2009 deu entrada no hospital com taquipneia secundária a edema 

pulmonar confirmado por radiografia torácica (figuras 5 e 6). Iniciou terapia com furosemida 

100 mg cada 4 horas durante a noite. Na manhã seguinte estava a respirar mais pausadamente 
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revelando menor grau de edema pulmonar e foi alterada a dose de furosemida para 100 mg cada 

6 horas. 

       

Figuras 5 e 6 – Imagens radiográficas torácicas das projecções latero-lateral e 
dorsoventral do Nero. 

Foi repetida a ecocardiografia que mostrou algum progresso da condição cardíaca 

(LVIDs 55,4 mm, LVESV_index 87,5 ml/m2 e LA Diam 5,15 cm), silhueta cardíaca globóide, 

com hipomotilidade e assincronia das paredes do VE. Foi também detectada a presença de 

regurgitação mitral (figura 7) e tricúspide e insuficiência pulmonar, sem evidência de hipertensão 

pulmonar.  

Figura 7 – Imagem ecocardiográfica em corte longitudinal na posição paraesternal direita 
do Nero mostrando a dilatação das câmaras cardíacas e a regurgitação mitral com Doppler cor. 

  

No fim do dia o Nero teve alta com alteração da dose de furosemida para 100 mg TID e 

de benazepril para 20 mg BID, mantendo as doses de pimobendam, espironolactona e sotalol. 
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O pimobendam é um fármaco relativamente novo, principalmente em Medicina 

Veterinária, mas parece ser já consenso de que é o fármaco ideal no tratamento da IC secundária 

a CMD, doença com marcada disfunção sistólica (Fuentes et al, 2002; O’Grady et al, 2008). Um 

estudo recente demonstrou que os animais tratados com furosemida, benazepril e pimobendam 

apresentavam tempo de sobrevida duas vezes superior ao dos animais tratados com furosemida, 

benazepril e placebo (O’Grady et al, 2008). 

No que diz respeito à introdução do sotalol na terapia do Nero, este foi proposto de forma 

a controlar as arritmias ventriculares. Como referido anteriormente, em Medicina Humana estes 

são usados como terapia da IC. Em Medicina Veterinária existem ainda muito poucos estudos 

sobre a eficácia dos bloqueadores β-adrenérgicos em animais com problemas cardíacos, e todos 

apontam para a falta de eficácia em cães com IC quer por CMD quer por endocardiose da mitral 

(Marcondes-Santos et al, 2007; Oyama et al, 2007). Todavia, todos os estudos efectuados 

englobaram uma amostra pequena de animais e desenvolveram-se num curto período de tempo, 

sempre inferior a 4 meses. Em Medicina Humana sabe-se que os efeitos positivos da 

administração de bloqueadores β-adrenérgicos apenas se notam em períodos superiores a estes. 

De notar que um estudo a longo prazo em cães com CMD parece também pouco provável uma 

vez que o tempo necessário para se notarem os efeitos destes fármacos corresponde à esperança 

de vida destes animais. 

Outra limitação dos estudos em cães com IC é a incerteza quanto à dose a ser usada. Até 

agora todos os estudos efectuados foram feitos com doses baixas de bloqueadores β-

adrenérgicos. Por extrapolação da Medicina Humana sabe-se que estas doses devem ser 

aumentadas substancialmente de acordo com a tolerância de cada paciente, de forma a obter os 

resultados esperados. A utilização destes bloqueadores deve ser feita sob grande precaução, para 

além do aumento gradual da dose, quando se pretende terminar a terapia com estes fármacos 

também a sua retirada deve ser gradual de forma a evitar a excessiva estimulação simpática 

devida à elevação do número de receptores.  

Os bloqueadores β-adrenérgicos estão contraindicados em animais com IC 

descompensada, no entanto quando o Nero começou o tratamento com sotalol estava 

compensado. No caso de animais com IC descompensada a prioridade é resolver a 

sintomatologia com diuréticos, vasodilatadores e inotrópicos positivos, e então, se entender 

necessário, retirar o bloqueador β-adrenérgico gradualmente depois de resolvidos os sinais de 

descompensação cardíaca. 



39

ENDOCARDIOSE

  

Caso Clínico nº2 

Talula Jones, canídeo, raça caniche miniatura, fêmea esterilizada, 8 anos, 2.8 Kg. 

Referida para investigação de sopro detectado há 3 anos pelo veterinário assitente e episódios 

recentes de tosse, principalmente nocturna. A proprietária referiu que não fazia muito exercício, 

é de interior, mas é um animal muito nervoso.  

Ao exame físico apresentava-se alerta e responsiva, com boa condição corporal, 

membranas mucosas rosadas e tempo de repleção capilar inferior a 2 segundos. Frequência e 

padrão respiratório normais sem sons anormais à auscultação do campo pulmonar. Presença de 

sopro cardíaco apical sistólico grau IV/VI bilateral e pulsos periféricos regulares. 

A pressão arterial encontrava-se ligeiramente aumentada a 150 mmHg nas primeiras 

medições, subindo depois para 190 mmHg. Não apresentava qualquer anormalidade nas análises 

sanguíneas e o ECG mostrava um ritmo sinusal a 120 bpm. A ecocardiografia evidenciou o 

espessamento moderado das válvulas mitral e tricúspide, com presença de regurgitação mitral 

(figuras 8 e 9) e tricúspide e ligeira insuficiência pulmonar. A velocidade da regurgitação 

tricúspide era ligeiramente elevada (3,35 m/s) indicando algum grau de hipertensão pulmonar. 

Apresentava boa função sistólica (FS 39%) e diastólica, sem evidência de pressões de 

enchimento elevadas ou IC eminente.  

  

Figuras 8 e 9 – Imagens ecocardiográficas em corte longitudinal na posição paraesternal 
direita da Talula mostrando o espessamento da válvula mitral (seta) e a regurgitação mitral com 
Doppler de cor (imagem de mosaico colorido). 

Na radiografia torácica, a silhueta cardíaca não se apresentava muito aumentada, apenas 

um ligeiro aumento na zona de projecção do AE, com ligeira elevação da traqueia, no entanto 

não parecendo razão suficiente para explicar os episódios de tosse. O campo pulmonar 
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apresentava um ligeiro padrão brônquico considerado normal em animais idosos (figuras 10 e 

11). 

     

Figuras 10 e 11 – Imagens radiográficas torácicas das projecções latero-lateral e 
dorsoventral da Talula. 

Estes achados eram consistentes com endocardiose mitral e tricúspide compensada, com 

ligeira hipertensão pulmonar. 

Neste momento não justificava tratamento porque não há evidências de que o tratamento 

da endocardiose subclínica quer com iECAs quer com pimobendam seja benéfica e leve ao 

atraso do aparecimento dos sinais clínicos ou ao aumento da esperança ou qualidade de vida. Foi 

apenas proposto à proprietária a medição da pressão arterial no veterinário, com a dona, de forma 

a mantê-la mais calma uma vez que é um animal muito nervoso, e assim obter valores mais reais 

de pressão sanguínea. Como os episódios de tosse eram muito esporádicos optou-se por não dar 

um broncodilatador. Foi proposta a revisão em seis meses ou quando for notado algum sinal de 

insuficiência cardíaca descompensada.  

Caso Clínico nº3 

Blu Grundy, canídeo, raça Retriever do Labrador, fêmea esterilizada, 9 anos e 3 meses, 

25Kg. Chegou de urgência ao hospital devido a dispneia e abdómen dilatado com hepatomegalia 

palpável. Ao exame físico encontrava-se em boa condição corporal, com membranas mucosas 

rosadas, boa qualidade de pulso periférico, hiperpneica e taquipneica (48 rpm), com frequência 

cardíaca regular a 180 bpm. Inicialmente não foi detectado qualquer sopro cardíaco pois os sons 

cardíacos estavam mascarados devido à presença de crepitações pulmonares inspiratórias 

indicando a presença de edema pulmonar. Mais tarde foi detectado um sopro holosistólico ligeiro 

grau II/VI. 

Como exames complementares foram realizados radiografia torácica em duas projecções, 

que evidenciou uma cardiomegalia generalizada e edema pulmonar, medição da pressão arterial, 
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que se encontrava dentro dos limites fisiológicos a 110 mmHg; ECG evidenciando uma 

taquicardia sinusal e onda P mitral e pulmonal consistente com dilatação atrial bilateral, análises 

sanguíneas que demonstraram uma elevação dos níveis das enzimas hepáticas e ecocardiografia. 

O exame ecocardiográfico mostrava o AE muito dilatado com septo interatrial abaulado para a 

direita, as veias pulmonares encontravam-se distendidas, o VE dilatado e hipocinético. Foi 

também apreciado um espessamento nodular da válvula mitral com a valva anterior prolapsada e 

regurgitação mitral moderada (figuras 12 e 13). A partir das regurgitações das válvulas tricúspide 

e pulmonar foram determinadas as pressões arteriais pulmonares, que se encontravam elevadas 

(> 70/56 mmHg), facto também confirmado pela distensão da artéria pulmonar. 

  

Figuras 12 e 13 – Imagens ecocardiográficas em corte longitudinal na posição 
paraesternal direita e Modo-M do VE da Blu mostrando o espessamento da válvula mitral e a 
regurgitação mitral com Doppler cor e a hipocinésia das paredes do VE. 

Estes dados eram compatíveis com edema pulmonar grave com IC congestiva bilateral 

relacionada com endocardiose mitral, também com evidências de disfunção miocárdica com 

função sistólica um pouco comprometida, hipertensão pulmonar e hepatomegalia. 

Como tratamento da situação de IC aguda foi instituída a furosemida IV, nitroglicerina 

tópica e Pimobendam PO. Com a melhoria dos sinais clínicos foram adicionados a 

espironolactona e o benazepril. Teve alta com furosemida 40 mg TID, pimobendam 5 mg BID, 

benazepril 10 mg BID e espironolactona 20 mg SID. 

A endocardiose é, de longe, a doença cardíaca adquirida mais comum em cães adultos, e 

é causada pela degenerescência mixomatosa progressiva das válvulas átrio-ventriculares 

(Haggstrom et al, 2004). As lesões degenerativas valvulares ocorrem principalmente na válvula 

mitral, mas por vezes ambas as válvulas átrio-ventriculares estão afectadas, sendo pouco comum 
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a doença degenerativa da válvula tricúspide isolada. A afecção das válvulas aórtica e pulmonar é 

rara. Têm sido atribuídos vários nomes a esta doença na literatura veterinária, incluindo doença 

degenerativa da válvula mitral ou doença valvular crónica. 

Muitos dos animais afectados eventualmente necessitarão de terapia para a IC 

descompensada, morrem ou são eutanasiados devido a IC refractária. Assim, o tratamento da 

endocardiose centra-se na tentativa de atrasar o desenvolvimento de IC e de melhorar a 

qualidade de vida do animal. 

Os estudos efectuados tanto em Medicina Humana como em Veterinária têm 

demonstrado os efeitos benéficos dos iECAs quer na morbilidade, quer na mortalidade de 

pacientes cardíacos. Em Medicina Veterinária, observaram-se melhorias significativas dos sinais 

clínicos em cães com IC devida a doença valvular crónica ou CMD. Os estudos COVE (1995), 

IMPROVE (1995) e de Kitagawa e colaboradores avaliaram a eficácia dos iECAs, enalapril e 

benazepril, em cães com IC secundária a endocardiose da mitral ou a CMD. Todos concluíram 

que a administração do iECA juntamente com a terapia habitual tem efeitos hemodinâmicos e 

clínicos benéficos. Estes três estudos determinaram as significativas melhorias de animais 

tratados com iECAs num curto período de tempo, entre 21 dias do estudo IMPROVE e 4 

semanas do estudo por Kitagawa et al. 

Em 1998, no estudo LIVE, Ettinger e colaboradores, avaliaram o tempo de sobrevida a 

longo prazo de cães com IC (secundária a CMD ou a endocardiose da mitral) tratados com 

enalapril juntamente com a terapia habitual (furosemida com ou sem digoxina). Neste estudo 

verificou-se que os animais tratados com enalapril, independentemente da doença cardíaca 

subjacente, tiveram um tempo de sobrevida duas vezes superior ao observado no grupo placebo 

(157,5 dias e 77 dias, respectivamente) (LIVE, 1999). Resultados idênticos foram publicados um 

ano depois no estudo BENCH, em que os animais tratados com outro iECA, o benazepril, 

tiveram um tempo de sobrevida 2,7 vezes superior do que os animais do grupo placebo (428 dias 

e 158 dias, respectivamente) (Pouchelon et al, 1999). 

Nos animais assintomáticos com doença cardíaca a situação é menos clara. Kvart et al, 

2002, num estudo com cães da raça Cavalier King Charles Spaniel com endocardiose da mitral 

assintomática, comparando animais tratados com enalapril com um grupo placebo, não 

demonstraram benefícios significativos no tratamento com o iECA. No entanto, Atkins et al, 

num estudo publicado em 2007, apesar de não ter atingido significância estatística, 

demonstraram um atraso médio do desenvolvimento de IC de 4 meses em animais tratados com 
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enalapril quando comparados com o grupo placebo. Em 2008, Pouchelon et al, reportaram 

efeitos benéficos do tratamento com benazepril de animais com endocardiose da mitral 

assintomática. O tempo médio de sobrevida foi de 3,3 anos em animais tratados com benazepril, 

e de apenas de 1,9 anos no grupo placebo. Uma conclusão importante deste estudo foi de que 

estes efeitos foram observados em todas as raças em estudo excepto em Cavalier King Charles 

Spaniels e King Charles Spaniels. É reconhecida que a história natural da insuficiência da mitral 

e do SRAA nestes animais é diferente das outras raças, por isso este achado pode ajudar a 

compreender os resultados diferentes dos estudos de Kvart et al, que foi realizado com Cavalier 

King Charles, e de Atkins et al, realizado com animais de raças distintas. 

Ficam a faltar mais estudos que ajudem a compreender os efeitos dos iECAs em cães 

assintomáticos com endocardiose da mitral ou outras doenças cardíacas. Neste serviço de 

cardiologia, como verificado pelos casos apresentados, a opção recaía pela não medicação dos 

pacientes com endocardiose em fase pré-clínica da doença. 

No que diz respeito à utilização do pimobendam em animais com endocardiose existe 

ainda alguma controvérsia. No estudo VetSCOPE, os autores concluíram que o pimobendam é 

um fármaco de primeira escolha no tratamento de IC secundária a endocardiose, com tempos de 

sobrevida de 415 dias em animais tratados com pimobendam contra 128 dias em cães tratados 

com benazepril (Lombard et al, 2006). Também Häggström et al, 2008 determinaram que o 

pimobendam é seguro no tratamento da IC secundária a endocardiose e prolonga o tempo de 

sobrevida quando comparado com o benazepril, enquanto Kanno e colaboradores (2007) 

verificaram a utilidade deste fármaco no tratamento da regurgitação mitral ligeira. No entanto, 

Chetboul et al, 2007 alertaram para os efeitos adversos do pimobendam em animais com 

endocardiose assintomática. Segundo o estudo levado a cabo por estes autores, o pimomendan 

tem efeitos cardíacos adversos quer funcionais, quer morfológicos, levando ao desenvolvimento 

acelerado da patologia. Este foi um estudo muito criticado por vários autores que reclamam a 

segurança do fármaco e as razões comerciais dos resultados deste estudo. 
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CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA

Caso Clínico nº4 

Caspar Grzelka, felino, raça Persa, macho castrado, 5 anos, 3.8 Kg. Veio à consulta para 

revisão de CMH obstructiva diagnosticada previamente e episódios de IC biventricular e 

tromboembolismo arterial. A última revisão tinha sido há três meses verificando-se uma 

deterioração da condição cardíaca. Segundo os proprietários tem estado estável em casa, têm 

monitorizado a frequência respiratória em repouso, que parece estável a 25-30 rpm, com 

episódios de taquipneia após exercício. 

Ao exame físico apresentava-se com boa condição corporal, taquipneico (64 rpm), com 

pulsos femorais fracos, mas outros sinais de bom débito cardíaco (caso das membranas 

mucosas). À auscultação pulmonar notava-se sons pulmonares “harsh” mas sem sons 

adventícios indicativos de edema pulmonar. À auscultação cardíaca evidencia-se a presença de 

um sopro apical sistólico de grau II/VI no hemitórax esquerdo e sons de galope diastólicos 

marcados, com frequência cardíaca a 140-190 bpm, geralmente regular mas com alguns 

batimentos prematuros detectados. 

Foi realizada medição da pressão arterial que se revelou um pouco baixa a 85 mmHg, 

análises sanguíneas que apenas mostraram uma ligeira azotemia e ecocardiografia. A 

ecocardiografia mostrou um pequeno derrame pericárdico, com seio coronário dilatado, 

indicando algum nível de IC direita. O AE estava muito aumentado mas menor que na última 

revisão (AE diam 3,05cm, antes 3,25cm; LA:Ao 2,90, antes 3,19). Sem evidência de trombos, no 

entanto havia smoke no átrio e aurícula esquerda, significando estase sanguínea e indicando risco 

continuado de trombo-embolismo. Ainda apresentava obstrução dinâmica ao fluxo de saída do 

VE (figura 14), regurgitação mitral e tricúspide e insuficiência aórtica. A pressão sanguínea 

pulmonar estava ligeiramente aumentada (diastólica 17 mmHg), o que reflecte o aumento das 

pressões no AE. Ainda mostrava disfunção diastólica marcada, com um padrão restritivo de 

enchimento. A função sistólica agora também parecia estar alterada, com hipocinésia grave e 

movimento assíncrono dos segmentos da parede livre do VE. Isto pode reflectir isquemia que 

pode levar a esclerose das arteríolas coronárias em gatos com CMH. 



45

Figura 14 – Imagem ecocardiográfica em corte longitudinal na posição paraesternal 
direita do Caspar mostrando a hipertrofia concêntrica das paredes do VE, a dilatação do AE e do 
seio coronário, o fluxo turbulento no tracto de saída do VE com Doppler cor e o derrame 
pericárdico. 

Estes achados eram idênticos aos da última visita, representando uma certa estabilização 

da condição cardíaca do Caspar. Foi então mantida a medicação que incluía furosemida 10 mg 

de manhã e 5 mg à tarde, benazepril 2.5 mg SID, atenolol 6.25 mg SID, espironolactona 6.25 mg 

SID, pimobendam 1.25 mg BID, ácido acetilsalicílico 6.25 mg duas vezes por semana, 

clopidogrel 18.25 mg SID e deltaparina 10000 unidades/4ml 0.15 ml SC BID. Foi também 

proposta a revisão da pressão arterial em duas semanas, que se revelou normal a 110 mmHg, e 

revisão ecocardiográfica em três meses. 

A CMH refere-se a uma doença miocárdica primária caracterizada por um VE 

hipertrófico não dilatado (Liu et al, 1981; Fox et al, 1995), no qual a hipertrofia não pode ser 

atribuída a outras causas sistémicas, congénitas ou infiltrativas (Haggstrom, 2002). 

Ecocardiograficamente, os gatos com CMH podem evidenciar um espessamento das paredes do 

VE (parede livre e septo interventricular), obstrução do tracto de saída do VE devida à 

hipertrofia do septo interventricular, movimento anterior sistólico da válvula mitral, dilatação do 

AE com velocidades do fluxo sanguíneo na aurícula esquerda diminuídas (smoke), por vezes 

com evidências de trombos organizados e presença de derrame pericárdico (Ferasin e tal, 2002). 

Uma das principais preocupações em gatos com CMH é a incidência de morte súbita ou 

de episódios de tromboembolismo aórtico em gatos aparentemente saudáveis (Haggstrom, 2002). 

Assim, o tratamento da CMH centra-se na optimização da função diastólica do VE, 

conseguida principalmente pelo uso de bloqueadores β-adrenérgicos, e na prevenção da 

ocorrência de tromboembolismo. No caso do Casper, a introdução do pimobendam justifica-se 

AE

VE Ao
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pois já se encontava numa fase muito avançada da doença em que já se verificava algum nível de 

disfunção sistólica. 

ESTENOSE DA VÁLVULA PULMONAR

Caso Clínico nº5 

Diesel Duncan, canídeo, raça Rottweiller, macho inteiro, 1 ano e 4 meses, 39.1 Kg, com 

diagnóstico de estenose pulmonar ligeira a moderada desde Janeiro de 2008. Desde então tem 

sido acompanhado devido à possibilidade de progressão da estenose pois estava em fase de 

crescimento.  

Na reavaliação em Fevereiro de 2009 ao exame físico apresentava-se em boa condição 

corporal, com boa qualidade de pulsos periféricos, frequência cardíaca a 140 bpm, arritmia 

sinusal respiratória e presença de sopro holosistólico de grau IV/VI na base esquerda do coração, 

irradiando por todo o hemitórax esquerdo e pela base direita. Auscultação pulmonar normal. 

 A ecocardiografia mostrou a presença de ligeira hipertrofia concêntrica do ventrículo 

direito, funções sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo normais (LVESV_index 16.2 ml/m2 

e EF 65.73%). As valvas da válvula pulmonar estavam subjectivamente espessadas, com uma 

banda hiperecóica na base e hipocinéticas. O fluxo através da válvula pulmonar atingia os 5 m/s 

indicando estenose grave (figuras 15 e 16). Na visita anterior, 6 meses antes, a velocidade 

máxima era de 4.25 m/s indicando evolução da condição. 

   

Figuras 15 e 16 – Imagens ecocardiográficas em corte transversal na posição 
paraesternal direita do Diesel mostrando a estenose da válvula pulmonar, a insuficiência 
pulmonar com Doppler cor e as velocidades do fluxo sanguíneo através da válvula pulmonar em 
doppler espectral contínuo. 
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O tratamento aconselhado foi o balonamento da válvula pulmonar de forma a dilatar a 

estenose. Entretanto foi instituída a terapia com atenolol, um bloqueador β-adrenérgico para 

evitar a progressão do dano miocárdico no VD provocado pelo stresse do aumento da pós-carga. 

A estenose pulmonar é um estreitamento do tracto de saída do VD. Existem vários graus 

de estenose pulmonar, desde subtil, nodular ou banda fribrosa extensa.  

Os bloqueadores β-adrenérgicos, como antagonistas dos efeitos do SNS e lusitrópicos 

positivos, são usados em Medicina Veterinária principalmente no tratamento da IC secundária à 

CMH, obstruções do tracto de saída ventricular, hipertensão sistémica, cardiomiopatia 

secundária a hipertiroidismo, taquiarritmias supraventriculares e ventriculares e outras doenças 

que levam à estimulação simpática (Kittleson, 2005).  

O tratamento de eleição e definitivo é o balonamento de forma a optimizar o fluxo desde 

o VD para a artéria pulmonar.  
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III. Anexos 

 Fármaco Dose Frequência Via Observações 

Ácido 

docosahexanóico 
25 mg/Kg SID PO  

Ácido 

eicosapentanóico 
40 mg/Kg SID PO  

L-carnitina 2-3 gr BID PO cães 

Suplementos 

alimentares 

Taurina 
250-500 mg 

500-1000 mg 
BID PO 

gatos 

cães 

Espironolactona 2-4 mg/Kg SID PO  

Furosemida 

1-4 mg/Kg 

1-2 mg/Kg 

0,66 mg/Kg/h 

cada 2 dias a QID 

cada 3 dias a TID 

infusão contínua 

IV, 

PO 

cães 

gatos 
Diuréticos 

Hidroclorotiazida 
2-4 mg/Kg 

1-2 mg/Kg 
BID PO 

cães 

gatos 

Benazepril 0,25-0,5 mg/Kg SID PO  

Enalapril 0,5 mg/Kg SID, BID PO  iECAs 

Ramipril 0,125-0,25 mg/Kg SID PO  

Amrinona 

1-3 mg/Kg bolus 

lento 

10-100 µg/Kg/min 

infusão contínua IV 
bolus seguido de 

infusão contínua 

Digoxina 
0,005-0,011 mg/Kg 

0,22 mg/m2
BID PO 

gatos e cães<20 Kg 

cães>20 Kg 

Dobutamina 
5-40 µg/Kg/min 

5-15 µg/Kg/min 
infusão contínua IV 

cães 

gatos 

Dopamina 1-10 µg/Kg/min infusão contínua IV 

começar com dose 

mais baixa e 

aumentar até atingir 

efeito desejado 

Milrinona 0,5-1 mg/Kg BID PO  

Inotrópicos 

positivos 

Pimobendam 0,25 mg/Kg BID PO  

Amlodipina 0,13-0,33 mg/Kg SID PO  

Diltiazem     

Hidralazina 0,5-3 mg/Kg BID PO  

Vasodilatado-

res 

Nitroglicerina 5 µg/min infusão contínua 

IV 

tópico 

aumentar 10-20 

µg/min até atingir 

efeito desejado  
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Nitroprussiato de 

Sódio 
2-25 µg/Kg/min infusão contínua IV  

Atenolol     

Carvedilol 0,3 mg/Kg BID PO  
Bloqueadores 

β-adrenérgicos 
Sotalol     


