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A Insuficiência Cardíaca Canina é uma situação 
patológica resultante de várias doenças do coração, 
que afecta cerca de 25% dos cães com mais de 7 anos. 
 

Causas 
 
• Endocardiose ou insuficiência da mitral: 
alteração da estrutura da válvula mitral, que impede o 
correcto bombeamento do sangue para fora do 
coração. 
• Cardiomiopatia dilatada: o coração perde a 
capacidade de bombear o sangue eficazmente. Com o 
tempo as paredes dilatam e tornam-se finas, havendo 
compromisso da contracção ventricular.  
 

Sinais 
 
Tosse, intolerância ao exercício, mucosas cianóticas, 
diminuição do apetite, perda de peso, taquipneia, 
lipotimias, ascite. 
Os cães com insuficiência cardíaca em estado 
avançado, podem ainda sofrer de outras doenças 
decorrentes do mau funcionamento do coração, tais 
como a insuficiência renal. 
 

Diagnóstico 
 

• Auscultação: permite detectar anomalias nos 
sons cardíacos. Os sopros cardíacos, são o primeiro 
resultado da alteração da estrutura cardíaca. 
• Rx torácico: permite examinar os pulmões e 
avaliar o tamanho e a forma do coração. 
• Electrocardiograma: permite determinar a 
frequência cardíaca e os ritmos cardíacos anormais. 
• Ecocardiograma: permite determinar o 
tamanho das câmaras e a espessura das paredes 
cardíacas. 
• Análises sanguíneas: permite avaliar a função 
renal e hepática, pois são as mais afectadas, 
secundariamente, nesta patologia. 
 
A combinação dos resultados destes exames 
complementares, permite o diagnóstico correcto da 
função cardíaca do animal. 

 

 

Tratamento 
 
O tratamento é prescrito pelo Médico Veterinário, 
após diagnóstico definitivo. 
Não há cura para a Insuficiência Cardíaca, mas com a 
terapêutica médica e nutricional adequada, podemos 
melhorar a qualidade de vida e o bem estar dos 
animais afectados. Utilizam-se fármacos inibidores da 
enzima conversora da angiotensina (IECA), 
antagonistas da aldosterona, digitálicos, 
inodilatadores e diuréticos. Os cães afectados com 
esta patologia, deverão fazer uma alimentação com 
redução de sal, e deverão ser suplementados com 
taurina, l-carnitina e antioxidantes. 
 

Medicamentos mais utilizados 
 

Banacep, Enacard, Fortekor, Prilactone, Prilenal, 
Prilium, Vasotop, Vetmedin. 
Suplementos nutricionais: Omnicardio.  
 

Conselhos para o utente 
 
• O diagnóstico precoce permite uma melhor 
resposta do animal ao tratamento prescrito, pelo que 
se recomenda um “Check-up” regular, sobretudo em 
animais mais velhos. 
• O cumprimento do esquema de medicação é 
fundamental para a estabilização da função cardíaca. 
• É fundamental a alteração da alimentação do 
animal para uma dieta adequada. 
• Qualquer agravamento do estado de um 
animal medicado é indicativo da necessidade de um 
novo ajuste da medicação. 
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