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“Ao estudar as características e a índole 

dos animais, encontrei um resultado 

humilhante para mim.” 

(Mark Twain) 

 

“O segredo é não desistir.” 

(Tarcísio Guimarães) 
 



 
 

Resumo: A insuficiência cardíaca é uma síndrome de alta prevalência na clínica médica de 

pequenos animais, considerada comum em cães de meia idade a idosos. Em pacientes com 

insuficiência cardíaca descompensada, os achados de história, exame físico e exames 

complementares, são de grande importância, por fornecerem além do diagnóstico da 

síndrome, o tempo de inicio dos sintomas, informações sobre etiologia, causas de 

descompensação e prognóstico. O tratamento da insuficiência cardíaca visa à melhora 

hemodinâmica e sintomática, buscando inclusive, melhorar a função renal, prevenir lesões 

miocárdica, modular a ativação neuro-hormonal e/ou inflamatória, e realizar o manejo de 

comorbidades que podem causar ou contribuir para progressão da síndrome. Este trabalho 

visa fazer uma revisão de literatura sobre insuficiência cardíaca e relatar um caso em uma 

cadela atendida no Hospital veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia. 
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Abstract: Heart failure is a syndrome of high prevalence in the medical practice of small 

animals, considered common in dogs from middle age to the elderly. In patients with 

decompensated heart failure, the findings of history, physical examination and 

complementary tests are of great importance because they provide, besides the diagnosis of 

the syndrome, the time of onset of symptoms, information on etiology, causes of 

decompensation and prognosis. The treatment of heart failure is aimed at improving 

hemodynamic and symptomatic, including improving renal function, preventing myocardial 

lesions, modulating neurohormonal and / or inflammatory activation, and managing 

comorbidities that may cause or contribute to the progression of the syndrome. This paper 

aims to review the literature on heart failure and to report a case in a dog attended at the 

Veterinary Hospital of the Federal Rural University of Amazonia. 
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1 INTRODUÇÃO 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma enfermidade clínica proveniente de uma diminuição 

da capacidade do coração de realizar o adequado bombeamento do sangue que passa a não ser 

enviado em quantidades adequadas para os outros órgãos podendo resultar em complicações 

como insuficiência renal, formação de edemas e efusões. É uma doença de etiologia 

multifatorial que acomete mais frequentemente cães de meia idade a idosos. 

São considerados sinais típicos de insuficiência cardíaca: taquicardia, taquipnéia, 

estertores pulmonares, derrame pleural, aumento da pressão venosa jugular, edema periférico 

e cansaço fácil.  

Cães que apresentam insuficiência cardíaca congestiva (ICC) tendem a apresentar 

elevações nos níveis séricos de aldosterona e na atividade plasmática da renina que contribui 

para a ativação dos mecanismos compensatórios como a ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA). 

A insuficiência cardíaca uma doença progressiva que não tem cura, mas que pode ser 

controlada com o uso de medicamentos orais e cuidados com a alimentação, associadas à 

consulta regulares ao médico veterinário para avaliação do quadro clínico geral do animal e 

avaliação cardíaca. 

O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão de literatura sobre insuficiência cardíaca 

e relatar um caso em uma cadela atendida no Hospital veterinário da Universidade Federal 

Rural da Amazônia, determinando as alterações recorrentes de acordo com a evolução do 

estágio da doença segundo o Conselho Internacional da Saúde Cardíaca de pequenos animais, 

o controle terapêutico e a evolução da doença. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O coração 

Segundo Costanzo (2014), o coração é formado por quatro câmaras e divide-se em dois 

lados, direito e esquerdo, composto cada um, de um átrio que agem como reservatórios de 

sangue venosos, com ação de bombeamento do sangue para o preenchimento ventricular e um 

ventrículo, que são câmaras de propulsão para o envio de sangue a circulação pulmonar 

(ventrículo direito) e sistêmica (ventrículo esquerdo). Quatro válvulas garantem a direção 

única do fluxo do átrio para o ventrículo (valvas atrioventriculares, tricúspide e mitral) e 

depois para as circulações arteriais (valvas semilunares, pulmonar e aórtica) (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Estrutura esquemática do sistema cardiovascular (MATTHEWS, 1996). 

  

O miocárdio, musculo do coração, é composto por células musculares que podem sofrer 

contração espontânea e também por células marca-passo e de condução dotadas de funções 

especializadas. Sua contração é resultante de uma alteração na voltagem, através da 

membrana celular (despolarização), que leva ao surgimento de um potencial de ação. A 
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contração miocárdica normalmente ocorre como resposta a esta despolarização (CONTI, 

2015).  

O impulso elétrico inicia-se no nodo sinoatrial (SA), onde células marcapasso 

despolarizam-se espontaneamente, ocasionando uma onda de contração que passa cruzando o 

átrio, sendo que após a contração atrial, o impulso sofre um retardo no nodo atrioventricular 

(AV). A partir daí, as fibras de His-Purkinje geram a rápida condução do impulso elétrico 

através de suas ramificações direita e esquerda, ocasionando a despolarização de ambos os 

ventrículos num tempo de aproximadamente 0,2 segundos após a chegada do impulso inicial 

no nodo sinoatrial. A despolarização da membrana celular miocárdica ocasiona elevação na 

concentração de cálcio no interior da célula, que por sua vez causa contração através da 

ligação temporária entre duas proteínas, a actina e a miosina (COSTANZO, 2014) (Figura 2). 

 

O débito cardíaco (DC) é o produto entre a frequência cardíaca (FC) e o volume 

sistólico (VS). A frequência cardíaca é determinada pelo índice de velocidade da 

despolarização espontânea no nodo sinoatrial, que pode ser modificada pelo sistema nervoso 

autônomo. O nervo vago atua nos receptores muscarínicos reduzindo a frequência cardíaca, 

ao passo que as fibras simpáticocardíacas estimulam os receptores beta-adrenérgicos, 

elevando-a. O volume sistólico, nada mais é do que o volume total de sangue ejetado pelo 

ventrículo durante uma sístole e é determinado por três fatores principais: pré-carga, pós-

carga e contratilidade (GUYTON E HALL, 2011). 

A Pré-carga, é o volume ventricular no final da diástole. Sua elevação leva ao aumento 

do volume de ejeção. Depende principalmente do retorno do sangue venoso corporal, que por 

sua vez, é influenciado por alterações da postura, pressão intratorácica, volume sanguíneo e 

do equilíbrio entre a constrição e dilatação (tônus) no sistema venoso. A relação entre o 

volume diastólico final do ventrículo e o volume de ejeção é conhecida como Lei Cardíaca de 

Figura 2: Ciclo cardíaco (MATTHEWS, 1996). 
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Starling, e determina que o volume sistólico seja proporcionalmente relacionado ao 

comprimento inicial da fibra muscular determinado pela pré-carga (CONTI, 2015). 

A Pós-carga, é a resistência à ejeção (propulsão) ventricular ocasionada pela resistência 

ao fluxo sanguíneo na saída do ventrículo. Ela é determinada pela resistência vascular 

sistêmica, isto é, quanto mais estreito ou mais contraído os esfíncteres ou maior a viscosidade, 

mais elevada será a resistência e, consequentemente, a pós-carga. O nível de resistência 

sistêmica vascular é controlado pelo sistema simpático, que por sua vez controla o tônus da 

musculatura da parede das arteríolas, regulando o diâmetro. Quanto à contratilidade, esta 

representa a capacidade de contração do miocárdio na ausência de quaisquer alterações na 

pré-carga ou pós-carga. A influência mais importante na contratilidade é a do sistema nervoso 

simpático, onde os receptores beta-adrenérgicos são estimulados pela noradrenalina liberada 

pelas terminações nervosas, aumentando a contratilidade. A contratilidade é reduzida pela 

hipóxia, isquemia do miocárdio, doença do miocárdio e pela administração de beta-

bloqueadores ou agentes antiarrítmicos (CONTI, 2015).  

O débito cardíaco sofre modificação para adaptar-se às alterações das demandas 

metabólicas corporais, onde os rendimentos apresentados por ambos os ventrículos devem ser 

idênticos e também iguais ao retorno venoso do sangue corporal. Também haverá aumento na 

contratilidade e na frequência cardíaca devido à atividade simpática associada à atividade 

física, aumentando, consequentemente, o débito cardíaco para compensar as necessidades dos 

tecidos (BORON e BOULPAEP, 2015). 

 

2.2 Definição  

A insuficiência cardíaca é uma síndrome clinica, de etiologia multifatorial decorrente de 

anomalias da função sistólica e /ou diastólica (NELSON e COUTO, 2010) que resulta em 

suprimento sanguíneo insuficiente para atender as necessidades metabólicas tissulares, 

levando à incapacidade de ejetar e/ou acomodar sangue dentro de valores fisiológicos, 

causando limitação funcional e necessitando de intervenção terapêutica imediata (BOCCHI et 

al., 2005). 

As causas de insuficiência cardíaca são diversas, dentre as principais podemos citar as: 

miocardiopatias, sobrecarga de volume, sobrecarga de pressão e comprometimento do 

enchimento ventricular (NELSON e COUTO, 2010). Causas comuns de insuficiência 

congestiva estão listadas no quadro abaixo (Figura 3).  
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Miocardiopatias 

 Cardiomiopatia dilatada idiopática 

 Isquemia/infarto do miocárdio 

 Toxicidade induzida por drogas 

 Miocardite infecciosa 

 

 

 

 

Sobrecarga de volume 

 Regurgitação da valva mitral 

 Regurgitação aórtica 

 Defeito do septo ventricular 

 Persistência do ducto arterioso 

 Regurgitação da valva tricúspide 

 Endocardite tricúspide 

 Anemia crônica 

 Tirotoxicose  

 

 

Sobrecarga de pressão 

 Estenose (sub) aórtica 

 Hipertensão sistêmica 

 Estenose pulmonar 

 Dirofilariose 

 Hipertensão pulmonar 

 

Comprometimento do enchimento 

ventricular 

 Cardiomiopatia hipertrófica 

 Cardiomiopatia restritiva 

 Tamponamento cardíaco 

 Doença pericárdica constritiva 

Figura 3: Causas comuns de insuficiência cardíaca congestiva (NELSON e COUTO, 

2010). 

 

2.3 Fisiopatologia da Insuficiência cardíaca 

A diminuição da função ventricular diminui o debito cardíaco promovendo a 

diminuição da pressão arterial sistêmica (PAs), enquanto o aumento da pressão diastólica final 

(PDF) do ventrículo esquerdo resulta em congestão das veias pulmonares (NELSON E 

COUTO, 2010).  

Para garantir a função de manter a pressão arterial dentro dos limites homeostáticos do 

organismo uma interação complexa de mecanismos compensatórios é ativada para tentar 

preservar a função cardíaca e o fluxo sanguíneo (SYDER, 1991). Os principais mecanismos 
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compensatórios incluem estimulação do sistema nervoso simpático e do sistema renina 

angiotensina-aldosterona (NELSON e COUTO, 2010).  

O aumento na atividade do sistema nervoso autônomo simpático reduz o fluxo 

sanguíneo renal aumentando a liberação de renina, ativando assim o Sistema Renina 

Angiotensina Aldosterona (SRAA). Pela ação direta da renina, o ansiotensinogênio 

plasmático é convertido em angiotensina I, hormônio vasoativo de baixa potência que é 

posteriormente hidrolisado pela enzima conversora de angiotensina (ECA) e convertido em 

angiotensina II (STRICHLAND, 2008). 

A angiotensina II é um vasoconstritor que auxilia na manutenção da pressão arterial 

(PA) elevando a resistência vascular periférica e a pós-carga além de estimular a produção e 

secreção de aldosterona que irá promover a retenção de sódio e água nos túbulos coletores 

renais aumentando o volume plasmático (pré-carga) (MORAIS, 2005). Além disso, a 

angiotensina II também atua nos túbulos renais facilitando a reabsorção e retenção circulatória 

de sódio e água, promovendo, em ação indireta no sistema nervoso central, liberação do 

hormônio antidiurético e ativação do reflexo da sede, que leva a um aumento na ingestão de 

água, ocorrendo maior retenção de fluido e aumento da pré-carga. Simultaneamente, a 

angiotensina II estimula ainda o sistema nervoso simpático, contribuindo para uma maior 

vasoconstrição e regulação da pressão arterial (PEREIRA, 2015). 

A enzima conversora de angiotensina, além de atuar na conversão de angiotensina I em 

angiotensina II também inativa a bradicinina que além de ser um vasodilatador, também é um 

inibidor do crescimento e proliferação celular, estando estas substâncias ligadas diretamente à 

estimulação e inibição da hipertrofia cardíaca (KATZ, 1994).  

O remodelamento cardíaco é uma resposta que acontece antes mesmo de a insuficiência 

se manifestar e refere-se a alterações no tamanho, forma e rigidez do miocárdio que ocorrem 

em resposta a sinais mecânicos, bioquímicos e moleculares na tentativa de melhorar a função. 

A hipertrofia ventricular pode aumentar a rigidez da câmara, dificultar o relaxamento e 

aumentar a pressão de enchimento. Aumentos agudos no enchimento ventricular (pré-carga) 

induzem maiores forças de contração e ejeção de sangue. Esta resposta conhecida como 

mecanismo de Frank-Starling, permite a realização de ajustes, batimento a batimento, que 

equilibram o debito dos dois ventrículos e aumentam o debito cardíaco total em resposta a 

elevações agudas na carga hemodinâmica. O efeito de Frank-Starling ajuda a normalizar o 

debito cardíaco em condições de maior pressão e/ou volume, mas esta também aumentam o 

estresse da parede ventricular e o consumo de oxigênio (NELSON E COUTO, 2010) (Figura 

4). 
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Figura 4: Esquema representativo da fisiopatologia da insuficiência cardíaca 

(STRICKLAND, 2008). 

 

2.4 Disfunção sistólica 

A IC sistólica é caracterizada por alterações em diversos mecanismos neuro - hormonais 

e um aumento na atividade simpática, apresentando cronicamente efeitos deletérios a função e 

geometria ventricular, resultando em enchimento normal do ventrículo, porém com 

diminuição do volume ejetado, que por sua vez resulta em diminuição da contratilidade, ou de 

uma sobrecarga de pressão ou volume (COLUCCI, 2014). 

 

2.5 Disfunção diastólica 

A disfunção diastólica resulta em comprometimento do enchimento ventricular levando 

a uma diminuição do volume ejetado e consequentemente aumento do débito cardíaco, 

aumentando a pressão arterial (FEITOSA, 2005). 

 

2.6 Classificação da Insuficiência cardíaca 

Classificação funcional da Insuficiência Cardíaca segundo o Conselho Internacional 

da Saúde Cardíaca de pequenos animais (CRIVELLENTI E CRIVELLENTI, 2012). 

Doença Cardíaca 

↓D.C. 

↓P.A. ↓Perfusão Renal ↓Tônus vagal 

SNS Liberação Renina ↑Freq. Cardíaca  

Angiotensina Angiotensina I Angiotensina II 

ECA 
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Classe  

I Paciente assintomático 

Ia Doença cardíaca, mas sem cardiomegalia (radiografia). 

Ib Doença cardíaca com evidencias de compensação (cardiomegalia) 

II Insuficiência cardíaca de discreta a moderada (sintomático) 

Presença de sinais clínicos de insuficiência cardíaca, em repouso ou 

exercício de intensidade leve. 

III Insuficiência cardíaca avançada 

Sinais clínicos muito evidentes de insuficiência cardíaca 

IIIa Passível de ser tratada em casa 

IIIb Necessária terapia hospitalar e internação 

Figura 5: Classificação funcional da insuficiência cardíaca (CRIVELLENTI e 

CRIVELLENTI, 2012). 

 

2.7 Sinais clínicos 

2.7.1 Insuficiência cardíaca congestiva direita 

A ICC direita resulta em aumento da pressão de enchimento do coração direito 

associado à congestão venosa sistêmica devido ao aumento da pressão venosa central e 

distensão da veia jugular causando congestão hepática e esplênica, ascite, discreta efusão 

pericárdica, edema subcutâneo efusão pleural devido ao aumento do esforço respiratório, 

ortopnéia e cianose, e arritmias cardíacas (NELSON e COUTO, 2010). 

 

2.7.2 Insuficiência cardíaca congestiva esquerda 

A ICC esquerda é resultado do aumento da pressão de enchimento do coração esquerdo 

associado à congestão venosa pulmonar. O aumento da pressão hidrostática nos vasos 

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

com formação de edema pulmonar, causando tosse, taquipneia, aumento do esforço 

respiratório, ortopneia, crepitação pulmonar, cansaço, hemoptise e cianose, resulta também 

em insuficiência cardíaca direita secundária e arritmias cardíacas (PEREIRA, 2015). 
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2.7.3 Insuficiência cardíaca de baixo débito 

Na ICC de baixo débito, a função sistólica e incapaz de ejetar sangue na quantidade e 

pressão necessárias para manter uma perfusão e oxigenação tecidual adequadas. Os sinais 

clínicos incluem cansaço, fraqueza ao exercício, síncope, azotemia pré-renal, cianose, 

arritmias cardíacas (NELSON e COUTO, 2010). 

 

2.8 Métodos diagnósticos 

O diagnóstico da insuficiência cardíaca se dá através do histórico e exame físico do 

animal além de exames complementares como radiografia para avaliação do tamanho e 

formato do coração, dos vasos pulmonares e do parênquima pulmonar bem como estruturas 

adjacentes; eletrocardiograma que fornece informação sobre a frequência cardíaca, ritmo e 

condução intracardíaca, podendo sugerir também presença de aumento de cavidades 

específicas, doença miocárdica, isquemia, doença pericárdica, alguns desequilíbrios 

eletrolíticos e algumas intoxicações por fármacos; ecocardiografia para avaliar função, 

tamanho das cavidades, espessura e movimento das paredes, mobilidade valvar e grandes 

vasos (MANGINI et al., 2013).  

Segundo Nelson e Couto (2010), outros métodos diagnósticos também podem ser 

utilizados, como mensuração da pressão venosa que ajuda a diferenciar a alta pressão de 

enchimento do ventrículo direito de outras causas de efusão peritoneal ou pleural; a 

angiocardiografia que por meio da introdução de cateteres cardíacos e utilização de contrastes 

pode diagnosticar varias doenças adquiridas e congênitas; cateterização cardíaca que mensura 

a pressão debito cardíaco e concentração sanguínea de oxigênio de locais específicos do 

coração, tomografia computadorizada e ressonância magnética, que permitem a observação de 

um maior contraste entre as estruturas cardiovasculares e o sangue, bem como a diferenciação 

de certos tipos de tecidos. 

 

2.9 Tratamento da ICC aguda 

Em animais com edema pulmonar, o tratamento é direcionado à regulação do estado 

hemodinâmico do paciente e farmacologicamente aperfeiçoa a pré-carga, pós-carga, 

frequência cardíaca e contratilidade cardíaca para melhorar o débito cardíaco, diminuir o grau 

de regurgitação mitral e aliviar os sinais clínicos associados com um baixo débito cardíaco ou 

aumento excessivo na pressão venosa (pré-carga) (ATKINS et al., 2009). 

Os animais em choque cardiogênico devem ser manipulados cautelosamente, devido ao 

grande estresse respiratório em que estão sujeitos, sendo necessário nestes casos fazer a 
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suplementação de oxigênio por mascara, tubo endotraqueal ou jaula de oxigênio 

(KITTLESON, 2005). 

A administração de furosemida em doses e frequência elevada (até 8mg/kg/h), ou 

infusão endovenosa continua, é essencial para se conseguir uma rápida diurese. No entanto, 

assim que a frequência respiratória tenha diminuído, a dose e a frequência da furosemida 

devem ser diminuídas de forma a evitar desequilíbrios eletrolíticos (NELSON e COUTO, 

2010).  

A administração de vasodilatadores arteriais podem ser administrados para se conseguir 

diminuir a resistência arterial sistêmica e consequentemente a diminuição da pós-carga e o 

aumento do débito cardíaco (WARE, 2003). Vasodilatadores venosos também podem ajudar a 

reduzir o edema pulmonar, pois aumentam a capacidade do sistema venoso, reduzindo assim a 

pressão venosa pulmonar (KITTLESON, 2005). 

 

2.10 Tratamento da ICC crônica 

2.10.1 Diuréticos 

Os diuréticos de alça são à base do tratamento farmacológico do edema pulmonar 

(ETTINGER, 2009), sendo a furosemida o mais utilizado nesse grupo, podendo ser 

empregada em todas as espécies (PLUMB, 2011). Deve ser administrada por via intravenosa 

in bolus na dose de 2-8mg/kg, a cada 1-4 horas até a angústia respiratória diminuir. Dentre os 

efeitos adversos do uso deste fármaco estão, lesão renal aguda, distúrbios eletrolíticos como 

hipocalemia, hipomagnesemia, hiperglicemia e hiperuricemia (ETTINGER, 2009).  

O uso de diuréticos de alça em pacientes com insuficiência cardíaca pode resultar na 

diminuição da taxa de filtração glomerular, possivelmente devido à ativação do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso simpático em pacientes em modelos 

animais de insuficiência cardíaca (VEERAVEEDU et al., 2012). No entanto, segundo 

Thompson et al., (2010) a infusão contínua de um diurético de alça evitaria o aumento da 

reabsorção de sódio no túbulo distal, visto que normalmente após a administração em bolus 

intermitente, a concentração é reduzida aquém do limiar para a natriurese. A infusão contínua 

permite ainda, a diurese mais consistente, evitando grandes oscilações no volume 

intravascular e a possível ativação neuro-hormonal. As concentrações séricas máximas 

reduzidas oferecidas pela dosagem contínua poderiam atenuar alguns dos seus efeitos 

adversos, especialmente em doses mais elevadas, o que hipoteticamente pode sugerir que 

pacientes caninos com ICC tratados com furosemida administrada em taxa de infusão 
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continua podem apresentar maior produção urinaria, menos lesão renal aguda e mais 

natriurese em relação à administração em bolus intermitentes (THOMPSON et al., 2010). 

 

2.10.2 Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) 

Os Inibidores da Enzima conversora de angiotensina como, por exemplo, o Enalapril e o 

Benazepril são os mais comumente usados para melhora à qualidade de vida, pois aprimoram 

a tolerância ao exercício físico, e aumentam a expectativa de vida dos animais com 

insuficiência cardíaca (ATKINS e HAGGSTROM, 2012).  

Os efeitos terapêuticos deste fármaco provem da produção de uma vasodilatação 

sistêmica, que favorece a hemodinâmica do animal, diminuindo a retenção de líquidos, agindo 

diretamente na regulação da pressão e na prevenção do desenvolvimento de edema pulmonar, 

além de estabilizar os processos progressivos de remodelamento cardíaco (FERASIN et al., 

2013), além de agir na supressão do sistema renina - angiotensina aldosterona, quando 

utilizados simultaneamente com diuréticos, melhorando o estado clínico do animal e 

proporcionando melhores resultados no tratamento fora do ambiente hospitalar (PESINATO 

et al., 2012).  

 

2.10.3 Inotrópicos positivos 

Inotrópicos positivos como digoxina são recomendados para o tratamento de várias 

causas de insuficiência cardíaca, pois, atua com uma atividade antiarrítmica supraventricular, 

no entanto que deve ser usada em baixas doses e suas concentrações séricas monitoradas por 

ser potencialmente tóxica (NELSON e COUTO, 2010). 

 

3 RELATO DE CASO 

Belinha, canina, fêmea, SRD, 14 anos de porte médio, com diagnóstico de 

Cardiomiopatia Dilatada deste 2012, deu entrada no Hospital Veterinário da Universidade 

Federal Rural da Amazônia, no dia 19/09/2015 com queixa principal de tosse e cansaço fácil 

ao caminhar, além de aumento abdominal. Foi referido ainda pela tutora que às vezes o 

animal apresentava tosse acompanhada de engasgos, na maioria das vezes quando se agitava.   

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

normocoradas e tempo de preenchimento capilar de 2 segundos. Adequada hidratação e sem 

alteração de linfonodos a palpação. Na palpação abdominal notou-se presença de ascite que 

evidenciava os vasos sanguíneos abdominais. A frequência respiratória em repouso era de 
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32rpm, com sons de crepitação a ausculta. A auscultação cardíaca observou-se presença de 

sopro grau III/IV e frequência cardíaca de 160bpm.  

Para redução do líquido abdominal principalmente com objetivo de melhorar a 

respiração, foi realizado abdominocentese, da qual se extraiu 2 litros de uma secreção 

serosanguinolenta, além de ser realizada aplicação de furosemida 6mg/kg por via intravenosa 

objetivando-se reduzir o edema pulmonar presente. 

Como exames complementares, foram solicitados, analises sanguínea - Hemograma e 

Bioquímico, Raios-X de tórax, Aferição de pressão, Ecocardiograma e Eletrocardiograma. 

Hemograma e bioquímico não apresentaram alterações. A radiografia torácica evidenciou 

aumento de átrio esquerdo e presença de edema pulmonar. A pressão arterial estava 

ligeiramente aumentada. O Eletrocardiograma sugeriu bloqueio átrio ventricular de 1° grau e 

o ecocardiograma evidenciou insuficiência valvar mitral. 

Diante do resultado dos exames, foi dado inicio ao tratamento que incluiu restrição do 

consumo de água, ração para cão cardíaco, furosemida (4mg/kg) e enalapril (0,5mg/kg).  

Após os 15 dias do inicio do tratamento, o animal retornou bem, sem alterações 

pulmonares e sem liquido abdominal. Foi solicitado então que a proprietária continuasse com 

o que havia sido prescrito fazendo suspensão somente da furosemida e que o animal 

retornasse após 30 dias para reavaliação. 

Quinze dias após, no entanto, a tutora precisou retornar com o animal, pois se 

apresentava novamente descompensado depois de ter fugido de casa e bebido água de uma 

“vala” próxima à casa da tutora. Nesta ocasião o animal retornou apresentando dispneia, 

ascite acentuada e presença de petéquias disseminadas em todo o corpo. Novamente foi 

realizada abdominocentese com retirada de 3,2 litros de liquido sanguinolento da cavidade 

abdominal do animal, foi feito furosemida in bolus e o animal ficou em observação durante o 

dia todo para realização de novos exames – hemograma, bioquímico e ultrassonografia. 

Os exames realizados evidenciaram novas alterações. O hemograma revelou presença 

de trombocitopenia e leucopenia além de presença de merozoítas de babesia em hemácias, 

bioquímico apresentou aumento de enzimas hepáticas e ultrassonografia, hepato e 

esplenomegalia. Foi prescrito então, Doxiciclina (5mg/kg) por 21 dias, Lisado ácido de timo 

de vitelo por 30 dias, Silimarina por 30 dias, Furosemida (4mg/kg) por 15 dias, e continuação 

da utilização do Enalapril (0,5mg/kg) e da ração para cães cardíacos além da manutenção do 

controle da ingestão de água. 

Um mês após a instituição do novo tratamento, o animal retornou e novamente 

hemograma, bioquímico e ultrassom foram realizados. Hemograma e bioquímico 
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apresentavam valores dentro da normalidade enquanto que a ultrassonografia evidenciou 

pequena quantidade de liquido abdominal, sugerindo a proprietária que continuasse com 

Enalapril, Furosemida, Ração cardíaca e Restrição de ingestão de água. 

Após este episódio, o animal retornou varias vezes para realização de abdominocentese, 

pois a mesma passou a acumular liquido cronicamente. Então foi adicionada a receita 

Espironolactona (1mg/kg) e Hidroclorotiazida (1mg/kg) intercalados com a Furosemida 

(4mg/kg) na tentativa de melhorar este acúmulo de liquido. Com a adição destes fármacos 

obteve-se uma boa resposta, visto que o animal conseguia ficar por 15 dias sem acumular 

liquido abdominal novamente. O animal era monitorado a cada 15-20 dias com realização de 

hemograma e bioquímico para avaliação da função renal. 

Em 3 meses de tratamento, o animal voltou a descompensar novamente e retornou 

apresentando dispneia e ascite acentuada. Novos exames foram solicitados – hemograma, 

bioquímico, raios-X torácico, ultrassonografia, eletrocardiograma e aferição de pressão. 

Hemograma e bioquímico não apresentaram alterações enquanto que a radiografia evidenciou 

novamente presença de edema pulmonar acentuado, a ultrassonografia revelou grande 

quantidade de liquido na cavidade abdominal, no eletrocardiograma foi possível identificar 

arritmia sinusal, aumento na duração do intervalo P-R e onda P juncional, sugerindo bloqueio 

atrioventricular de 2º grau e onda "s" em CV5RL aumentada, sugerindo aumento de 

ventrículo direito.  

Diante da nova condição uma remodelação na terapia anteriormente instituída, foi 

necessária. Nesta ocasião, a prescrição foi de Benazepril de 12 em 12 horas, Furosemida de 8 

em 8 horas, Espironolactona de 12 em 12 horas, Hidroclorotiazida de 8 em 8 horas. O animal 

continuou sendo monitorado por 3 meses com realização de hemograma e bioquímico, além 

de ultrassonografia para controle de possíveis alterações secundárias que poderiam surgir 

devido ao uso dos medicamentos diuréticos, no entanto durante os 3 meses seguintes 

nenhuma alteração foi demonstrada nos exames, sendo que repetidas vezes as doses eram 

ajustadas, pois o animal continuou descompensando frequentemente, vindo a óbito ao final 

desses 3 meses.  

 

4 DISCUSSÃO 

A doença pode estar associada a um amplo espectro de anormalidades funcionais do 

ventrículo esquerdo, que podem variar desde alterações no tamanho dessa estrutura como da 

quantidade de sangue bombeada do ventrículo em um batimento cardíaco, até dilatação severa 

associada à diminuição significativa desse parâmetro (KEMP e CONTE 2012). No caso em 
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questão, o animal apresentava aumento da silhueta cardíaca, que consequentemente 

dificultava o bombeamento cardíaco.  

Segundo Yancy et al. (2013) as principais manifestações clínicas desta síndrome são 

dispneia e apatia, que podem limitar a tolerância ao exercício e causar retenção de líquidos, 

resultando em formação de edemas ou efusões, igualmente ao sinais clínicos apresentados 

pelo animal do relato, com exceção da apatia, pois a mesma apresentava-se sempre alerta e 

responsiva. 

O animal estudado não apresentou alteração em parâmetros clínicos como tempo de 

preenchimento capilar, a coloração de mucosas ou nível de consciência, assim como 

demostrado em estudo realizado por Hu et al., (2012).  

Com relação aos parâmetros hematológicos avaliados neste estudo, assim como na 

pesquisa desenvolvida por STREHLOW (2010), os exames não demostraram déficits com 

relação à contagem de plaquetas, hemácias, hemoglobina e volume globular, descartando 

anemia proveniente da insuficiência cardíaca previamente instalada. 

Segundo DIVAKARAN et al. (2010) a anemia em pacientes com insuficiência cardíaca 

é multifatorial, relacionado assim a anemia que o animal do caso desenvolveu com um fator 

externo a ICC, que no caso foi a presença de hemoparasitose que o animal acabou adquirindo. 

No trabalho em questão, as radiografias foram de fundamental importância na avaliação 

e controle da efusão pleural, e da avaliação da silhueta cardíaca, como demostrado por Nelson 

e Couto (2010). 

O ecocardiograma é o exame de escolha para o diagnóstico definitivo das cardiopatias 

(ETTINGER E FELDMAN, 2010), que no caso estudado foi ideal para identificação da 

cardiomiopatia dilatada instalada que resultou consequentemente na insuficiência cardíaca. 

O eletrocardiograma mostrou-se útil na constatação da presença de arritmia cardíaca e 

no traçado sugestivo de bloqueio atrioventricular de 1° e 2° graus, como demonstrado em 

trabalho realizado por Filippi (2011). 

Neste relato, o uso de medicamentos suporte foi de fundamental importância para 

oferecer ao animal uma qualidade de vida. Segundo a literatura pesquisada, a utilização de 

fármacos inibidores da enzima conversora da angiotensina, diuréticos e inotrópicos positivos 

tem por objetivo retardar e corrigir os efeitos deletérios da ICC em desenvolvimento, a 

retenção hídrica, a congestão e o possível aumento da frequência cardíaca. Antiarrítmicos, 

como a digoxina também são comumente utilizados para corrigir arritmias supraventriculares 

quando ocorrem (PEREIRA, 2015). 
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5 CONCLUSÃO 

A partir da avaliação do caso em questão podemos concluir que, a insuficiência cardíaca 

carrega consigo elevado risco de mortalidade, no entanto, a partir do diagnóstico e da 

determinação do perfil clínico-hemodinâmico do paciente é possível orientar um tratamento 

de suporte que inclua medidas farmacológicas e não farmacológicas que visem retardar a 

progressão da insuficiência cardíaca ou mesmo manter uma qualidade de vida para o animal 

com insuficiência cardíaca descompensada prolongando a sobrevida do mesmo.  
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