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Resumo 

  

 A doença mixomatosa da válvula mitral (DMVM) é a doença cardíaca adquirida mais 

frequente em cães, sendo responsável por 75% dos casos de doença cardíaca canina. A sua 

etiologia ainda não está completamente esclarecida mas existe uma componente hereditária 

envolvida no desenvolvimento desta doença, bem como fatores como o nível de exercício, a 

obesidade e a dieta do animal. Ocorrem várias alterações histológicas nas válvulas e cordas 

tendíneas que levam à evolução do quadro clínico do animal. Com essa evolução surgem sinais 

clínicos relacionados com o agravamento da regurgitação e a deterioração da função cardíaca. 

O tratamento médico tem como objetivos atrasar a progressão da doença e controlar os sinais 

clínicos do animal, mantendo a qualidade de vida.  

Já há muito tempo se sabe que a intervenção nutricional na doença cardíaca é de extrema 

importância, mas muitas vezes apenas há preocupação com o teor em sódio dos alimentos. 

Apesar deste ser o nutriente chave no maneio da doença cardíaca, existem outros nutrientes que 

trazem benefícios à função cardíaca e que devem ser introduzidos na alimentação do cão com 

DMVM.  

Neste trabalho foi feita uma revisão bibliográfica acerca da DMVM, seguida da revisão 

sobre os nutrientes chave no maneio desta doença. Na segunda parte é feita uma aplicação 

prática a 4 casos clínicos reais acompanhados no Hospital Veterinário do Restelo, em Lisboa. 

Cada um destes animais encontra-se num estadio da DMVM (B1, B2, C e D) e, por isso, tem 

necessidades diferentes. Foram feitas duas recomendações de dietas para cada um, uma com 

alimentos comerciais e outra com alimentos caseiros. Assim, os objetivos deste trabalho foram, 

em primeiro lugar, rever o conhecimento atual acerca da nutrição na doença cardíaca, em 

segundo lugar, analisar as dietas atuais e avaliar quão adequadas são a cada animal e, por último, 

fazer recomendações de novas dietas que seriam mais apropriadas. 

Em conclusão, a modificação nutricional consoante o estadio da doença cardíaca é de 

extrema importância e deve ser feita de forma adequada, incluindo a estimativa da energia que 

o animal necessita e que lhe é fornecida. À medida que a DMVM progride, a alimentação pode 

tornar-se uma fonte de frustração para o proprietário, para além de poder alterar o prognóstico 

do animal. Assim, é essencial a escolha da dieta mais adequada a cada indivíduo. 

 

Palavras-chave: cão, doença mixomatosa da válvula mitral, doença cardíaca,  tratamento, 

nutrição, dieta,  
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Abstract 

 

Myxomatous mitral valve disease (DMVM) is the most frequent acquired heart disease 

in dogs, accounting for 75% of cases of canine heart disease. Its etiology is not yet fully 

understood but there is an inherited component involved in the development of this disease, as 

well as factors such as exercise level, obesity and the animal's diet. There are several 

histological changes in the valves and chordae tendineae that lead to the evolution of the clinical 

condition of the animal. With this evolution, clinical signs appear related to the worsening of 

regurgitation and deterioration of the cardiac function. The medical treatment aims to delay the 

progession of the disease and control the clinical signs of the animal, maintaining the quality of 

life. 

It has long been known that nutritional intervention in heart disease is of extreme 

importance, but often there is only concern about the sodium content of food. Although this is 

the key nutrient in the management of heart disease, there are other nutrients that bring benefits 

to heart function and that should be introduced into the dog's diet with DMVM. 

 In this work a bibliographic review about the DMVM was made, followed by a review 

of the key nutrients in the management of this disease. In the second part, a practical application 

is made to 4 real clinical cases accompanied at the Hospital Veterinário do Restelo, in Lisbon. 

Each of these animals is in a DMVM stage (B1, B2, C and D) and therefore has different needs. 

Two dietary recommendations were made for each one, one with commercial foods and another 

with home-made foods. Thus, the objectives of this work were, firstly, to review current 

knowledge about nutrition in heart disease, secondly, to analyze the current diets and to evaluate 

how suitable they are to each animal and finally, to make recommendations of new diets that 

would be more appropriate. 

In conclusion, the nutritional modification according to the stage of the heart disease is 

of extreme importance and must be done properly, including the estimate of the energy that the 

animal needs and that is supplied to him. As DMVM progresses, diet can become a source of 

frustration for the owner, as well as altering the animal's prognosis. Thus, it is essential to 

choose the most appropriate diet for each individual. 

 

Keywords: dog, myxomatous mitral valve disease, heart disease, treatment, nutrition, diet 
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Capítulo I – Revisão Bibliográfica 

1- Introdução 

 A doença cardíaca é uma das doenças mais comuns em animais de companhia, com 

aproximadamente 3 dos 62 milhões de cães dos Estados Unidos da América (4,8%) a serem 

diagnosticados a cada ano (Slupe, Freeman e Rush, 2008). A mortalidade associada em cães 

com idades entre os 7 e 10 anos de idade é cerca de 7%, tornando a doença cardíaca numa das 

principais causas de morte (Häggström, Pedersen e Kvart, 2004; Kumar et al., 2016). A doença 

mixomatosa da válvula mitral é a doença cardíaca adquirida mais comum no cão, constituindo 

cerca de 75% dos casos de doença cardíaca3,4,5. Apresenta um longo período assintomático e 

pode evoluir para insuficiência cardíaca (Häggström, Pedersen e Kvart, 2004; Atkins et al., 

2009; Borgarelli e Haggstrom, 2010). A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica que pode 

ser causada por vários processos, incluindo a doença mixomatosa da válvula mitral, em que 

ocorrem alterações hemodinâmicas, renais, neuro-hormonais e inflamatórias (Atkins et al., 

2009). 

A intervenção médica e/ou nutricional atempada é fundamental para atrasar a evolução 

da doença cardíaca, diminuindo a rapidez com que progride para a insuficiência cardíaca 

congestiva e permitindo manter a qualidade de vida a mais longo prazo (Thatcher et al., 2010). 

A terapia médica clássica é dirigida ao bloqueio dos mecanismos neuro-hormonais e ao suporte 

da função sistólica do coração e inclui o uso de inibidores da enzima conversora da 

angiotensina, diuréticos, β-bloqueadores, inotropos positivos e nutracêuticos como a L-

carnitina e a coenzima Q10, permitindo aumentar o tempo de sobrevivência e a qualidade de 

vida (Kumar et al., 2016).  

A modificação nutricional é um aspeto importante no tratamento de cães com doença 

mixomatosa da válvula mitral, sendo um dos seus principais objetivos a manutenção do peso e 

condição corporal ideais, bem como evitar deficiências e excessos nutricionais (Slupe, Freeman 

e Rush, 2008). A nutrição pode melhorar a qualidade de vida bem como modular a doença 

cardíaca (Freeman et al., 2003; Freeman, 2017). Nutrientes como a proteína, o sódio, o 

magnésio, o potássio, a taurina, a arginina, a carnitina, os ácidos gordos ómega 3 e os 

antioxidantes podem ser benéficos para o doente cardíaco (Freeman et al., 2003; Freeman, Rush 

e Markwell, 2006; Freeman, 2017). Apesar de existirem dietas comerciais dirigidas para 

doentes cardíacos, nenhuma dieta é a mais indicada para todos os cães com doença cardíaca, 

pelo que devemos avaliar cada caso individualmente de forma a cobrir todas as necessidades 
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do animal (Freeman, 2017). Por outro lado, a associação do tratamento nutricional ao 

tratamento médico acresce uma importância maior à nutrição, uma vez que esta permite corrigir 

alterações secundárias à medicação, como a deficiência em vitaminas hidrossolúveis, em 

potássio ou em magnésio causada pelo uso de diuréticos (Freeman, 1998).  

 
 

2- Doença Mixomatosa da Válvula Mitral 

 A doença mixomatosa da válvula mitral (DMVM) é também conhecida como 

endocardiose, doença degenerativa valvular crónica, entre outras denominações. A 

percentagem de cães que se apresentam em serviços veterinários primários com doença cardíaca 

é cerca de 10% (Atkins et al., 2009), sendo a DMVM a doença cardíaca adquirida mais 

frequente em cães, responsável por cerca de 75% dos casos de doença cardíaca canina 

(Häggström, Pedersen e Kvart, 2004; Atkins et al., 2009; Borgarelli e Haggstrom, 2010). 

Ocorre com maior frequência em cães de raças pequenas, sendo as mais afetadas Cavalier King 

Charles Spaniel, Poodle Toy e Miniatura, Schnauzer Miniatura, Chihuahua, Lulu da Pomerania, 

Fox Terrier, Cocker Spaniel, Pequinês, Dachshund, Boston Terrier, Pinscher Miniatura e 

Whippet, apesar das raças de maior corpulência também poderem ser afetadas (Atkins et al., 

2009; Ware, Nelson e Couto, 2016). 

 Esta doença apresenta um longo período pré-clínico, tendo geralmente uma progressão 

lenta que pode arrastar-se durante anos. Este facto, conjuntamente com a idade ao diagnóstico, 

faz com que muitos animais não cheguem a desenvolver insuficiência cardíaca, tendo como 

causas de morte outras patologias que não a doença cardíaca. Por este motivo, a DMVM 

assintomática é considerada uma condição relativamente benigna, semelhante ao que está 

descrito em humanos (Borgarelli et al., 2008; Borgarelli e Haggstrom, 2010). 

 A doença mixomatosa da válvula mitral, tal como o nome indica, afeta maioritariamente 

a válvula atrioventricular esquerda ou mitral (Atkins et al., 2009). Contudo, as alterações 

degenerativas não se restringem a esta válvula, podendo ocorrer em qualquer uma das válvulas 

intracardíacas com a seguinte incidência: em 62% dos casos há alteração da válvula mitral 

apenas; em 32,5% existe envolvimento das válvulas mitral e tricúspide; em apenas 1,3% dos 

casos há alteração da válvula tricúspide apenas; as válvulas pulmonar e aórtica são as menos 

afetadas (Häggström, Pedersen e Kvart, 2004). 
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2.1- Etiologia e Fisiopatologia 

 A DMVM aparenta ter uma componente hereditária, sendo regulada por múltiplos genes 

e o mecanismo exato para que a doença se desenvolva ainda não é claro. Pensa-se que a via de 

sinalização da serotonina está envolvida, sendo desencadeada por estímulos mecânicos no 

desenvolvimento da doença. A ativação de sensores mecânicos está associada com o aumento 

local da enzima que sintetiza a serotonina, a triptofano hidroxilase, e consequentemente, ocorre 

o aumento da produção de serotonina nos folhetos valvulares (Menciotti e Borgarelli, 2017). 

Assim, a DMVM tem uma etiologia poligénica com limiar genético (Häggström, Pedersen e 

Kvart, 2004), ou seja, tem que existir uma quantidade mínima de genes no genótipo para que a 

característica se manifeste num dado ambiente. Assim, a predisposição genética conjuntamente 

com fatores ambientais pode desencadear a doença quando é atingido o limiar. Está descrito 

que os machos têm, em média, um limiar mais baixo do que as fêmeas dentro da mesma família, 

o que explica o facto dos machos apresentarem a doença em fases mais jovens da sua vida 

quando comparados com fêmeas (Häggström, Pedersen e Kvart, 2004; Côté, 2015), o que 

também se traduz no facto de que a prevalência a uma dada idade seja superior nos machos 

(Borgarelli e Haggstrom, 2010). A prevalência também está associada com a idade e a raça do 

animal (Borgarelli et al., 2012).  

 Para além da importância genética no desenvolvimento da DMVM existem outros 

fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença, entre eles o nível de exercício, o 

grau de obesidade e a dieta (Häggström, Pedersen e Kvart, 2004). As alterações valvulares são 

progressivas e designam-se de degeneração mixomatosa (Borgarelli et al., 2008). Esta 

degeneração inclui alterações dos constituintes celulares e da matriz intercelular das válvulas 

(folhetos e cordas tendíneas) (Atkins et al., 2009; Richard e Couto, 2014), em que o colagénio 

degenera e perde a sua organização, a elastina valvular fragmenta-se e ocorre deposição em 

excesso de proteoglicanos e glucosaminoglicanos (mucopolissacáridos) (Richard e Couto, 

2014; Côté, 2015), ocorrem alterações nas células endoteliais e há espessamento subendotelial 

(Atkins et al., 2009).  

 Inicialmente surgem pequenos nódulos nas margens livres da válvula, os folhetos 

valvulares ficam espessados e as cordas tendíneas mais alongadas e frágeis (Menciotti e 

Borgarelli, 2017) (Fig. 1). Com o tempo, as lesões vão aumentando e tornam as válvulas mais 

espessas, a válvula e as cordas tendíneas ficam mais fracas e ocorre saliência ou prolapso da 

válvula para o átrio (Häggström, Pedersen e Kvart, 2004; Atkins et al., 2009; Richard e Couto, 
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2014). Independentemente da causa inicial das alterações, o movimento anormal das válvulas 

(prolapso) vai lesionar a superfície valvular e perdem-se células endoteliais, o que contribui 

para a progressão da doença, uma vez que as células endoteliais comunicam com as células 

subendoteliais e a sua lesão provoca um desequilíbrio nas concentrações locais de fatores 

promotores e inibidores de crescimento (Häggström, Pedersen e Kvart, 2004). O colagénio e 

outros componentes da matriz ficam expostos, o que normalmente poderia causar trombose 

e/ou endocardite, mas estas são complicações raras na DMVM (Häggström, Pedersen e Kvart, 

2004; Richard e Couto, 2014). 

 

 A deformação progressiva acaba por impedir a coaptação efetiva da válvula, o que 

resulta numa regurgitação para o átrio (Borgarelli et al., 2008; Atkins et al., 2009; Richard e 

Couto, 2014). Este processo pode desenvolver-se ao longo de meses ou anos. À medida que a 

degeneração valvular aumenta, um maior volume de sangue é regurgitado para o átrio, o que 

causa uma sobrecarga de volume do lado afetado do coração e, consequentemente, gera um 

stress hemodinâmico diminuindo o fluxo de sangue para a aorta (Häggström, Pedersen e Kvart, 

2004; Richard e Couto, 2014). Para compensar esta diminuição do volume sistólico são ativados 

mecanismos de compensação que aumentam o volume em circulação para satisfazer as 

necessidades do organismo. Estes mecanismos incluem o aumento da atividade simpática e a 

ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) (Richard e Couto, 2014), que 

consequentemente vão aumentar a força de contração e a frequência cardíaca, uma vez que o 

débito cardíaco é determinado pelo volume sistólico e pela frequência cardíaca. Estes 

mecanismos vão também modular o tónus vascular, promover a remodelação do átrio e 

Fig. 1 - Análise macroscópica post mortem. Os folhetos da válvula mitral encontram-se espessados e retraídos e é 

possível ver nódulos nas margens livres. De notar que as alterações mais evidentes localizam-se nas inserções das 

cordas tendíneas (Häggström et al, 2004). 
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ventrículo esquerdos com hipertrofia do miocárdio e dilatação, aumentar a drenagem linfática 

pulmonar e promover a retenção de fluidos (Häggström, Pedersen e Kvart, 2004; Côté, 2015). 

 Na remodelação do ventrículo esquerdo ocorre degeneração e perda do colagénio 

normal existente entre os miócitos. A dilatação ou hipertrofia excêntrica das câmaras faz com 

que o anel valvular se expanda e, consequentemente, as válvulas se afastem agravando a 

regurgitação para o átrio e a sobrecarga de volume (Richard e Couto, 2014). 

 Em estadios mais avançados a fibrose secundária pode levar a um espessamento 

acentuado e à retração das válvulas e cordas tendíneas, o que pode causar rutura destas últimas 

(Häggström, Pedersen e Kvart, 2004). 

 

 

2.1.1- Insuficiência Cardíaca Congestiva  

 A insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa que ocorre quando a função cardíaca 

está comprometida, não sendo capaz de bombear sangue de forma a cobrir as necessidades 

metabólicas dos tecidos periféricos ou fazendo-o apenas a pressões elevadas (Kvart et al., 2010; 

Kumar et al., 2016; Ware, Nelson e Couto, 2016). Assim, a ICC caracteriza-se pela existência 

de pressões de enchimento ventricular elevadas e pela acumulação e retenção de água e sódio, 

que resultam em sobrecarga de volume e congestão venosa e, consequentemente, no 

desenvolvimento de edema ou efusões (Richard e Couto, 2014; Kumar et al., 2016; Ware, 

Nelson e Couto, 2016).  

 Os mecanismos de compensação são ativados de forma a tentar manter a função cardíaca 

normal, mantendo a oxigenação e fornecimento de nutrientes a órgãos essenciais (cérebro, rins, 

coração) e aos tecidos periféricos e, em último lugar, mantendo pressões venosas normais 

(Thatcher et al., 2010). Assim, o organismo sacrifica em primeiro lugar as pressões venosas e 

tenta manter as funções mais essenciais ativando os mecanismos de compensação, que incluem 

o sistema nervoso simpático (SNS), o SRAA e vias neurohormonais (Kvart et al., 2010; 

Thatcher et al., 2010). Contudo, com a progressão da doença cardíaca estes mecanismos 

tornam-se indesejáveis, como a vasoconstrição excessiva, a retenção excessiva de sódio e água, 

os desequilíbrios eletrolíticos e as arritmias (Kumar et al., 2016), sendo a causa dos sinais 

clínicos de ICC (dispneia, tosse, intolerância ao exercício, síncopes, etc).  
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2.1.1.1 - Remodelação Cardíaca 

A exposição crónica a níveis elevados de norepinefrina, causada pela ativação do 

sistema nervoso simpático, tem como consequência a remodelação cardíaca, alterando a sua 

dimensão e forma. Esta alteração na massa e geometria do coração representa uma das primeiras 

respostas ao aumento do esforço cardíaco (Kvart et al., 2010). Envolvidos na remodelação 

cardíaca estão estímulos bioquímicos, mecânicos e sinais moleculares. Assim, ocorre 

hipertrofia dos miócitos, apoptose, formação de matriz intersticial em excesso, fibrose e 

destruição de colagénio (Richard e Couto, 2014). A sobrecarga de volume no átrio esquerdo 

aumenta o stress na parede cardíaca e estimula a remodelação atrial e ventricular (Menciotti e 

Borgarelli, 2017). Os estímulos químicos incluem várias neurohormonas como a angiotensina 

II, a norepinefrina, a endotelina, a aldosterona e citocinas pro-inflamatórias (Richard e Couto, 

2014). À medida que ocorrem estas alterações estruturais, a capacidade do ventrículo relaxar 

diminui, causando maiores pressões de enchimento e, desta forma, desenvolve-se uma 

disfunção diastólica que poderá conduzir a uma disfunção sistólica (Richard e Couto, 2014). 

A lei de Frank-Starling corresponde a um mecanismo adaptativo que relaciona a 

performance cardíaca com a pré-carga no ventrículo (Smith Jr et al., 2016). Segundo esta lei, 

aumentos agudos do enchimento ventricular induzem maior força de contração e ejeção de 

sangue, ou seja, quanto maior volume no ventrículo no fim da diástole, mais eficiente será a 

contração (Kvart et al., 2010; Richard e Couto, 2014). O aumento do volume ventricular no fim 

da diástole está relacionado com o aumento do comprimento das fibras musculares cardíacas, 

o que permite que os sarcómeros funcionem no seu limite de comprimento máximo, gerando a 

força de contração máxima (Smith Jr et al., 2016). Este mecanismo está ativo fisiologicamente 

durante o exercício físico sem insuficiência cardíaca. Num animal insuficiente cardíaco, este 

mecanismos está cronicamente ativo (Smith Jr et al., 2016). 

A remodelação cardíaca pode ocorrer de duas formas: hipertrofia concêntrica, quando 

há sobrecarga de pressão, ou hipertrofia excêntrica, quando há sobrecarga de volume (Kvart et 

al., 2010). Segundo a lei de Laplace, o stress da parede ventricular aumenta com o aumento de 

pressão e do diâmetro do ventrículo e diminui com o aumento de espessura da parede 

ventricular, pelo que a hipertrofia concêntrica permite diminuir o stress da parede ventricular 

causado pelo aumento de pressão (Kvart et al., 2010; Richard e Couto, 2014). No caso da 

DMVM a regurgitação mitral provoca uma sobrecarga crónica de volume, uma vez que o 

volume adicionado ao átrio esquerdo pela regurgitação em cada sístole, volta ao ventrículo 

esquerdo em cada diástole, aumentando o stress nas paredes cardíacas durante a diástole 



Revisão Bibliográfica 

7 
 

(Menciotti e Borgarelli, 2017). Isto estimula os miócitos que se alongam em resposta ao stress 

mecânico e ocorre dilatação das câmaras cardíacas (Ettinger e Feldman, 2013; Richard e Couto, 

2014). É ainda importante referir que simultaneamente ocorre necrose e apoptose de miócitos, 

devido a fenómenos isquémicos e à exposição a níveis altos de catecolaminas ou stress 

mecânico (Kvart et al., 2010).  

 

2.1.1.2 - Sistema Nervoso Simpático 

O SNS é ativado numa fase inicial da insuficiência cardíaca pela diminuição do débito 

cardíaco e da pressão arterial que estimula os barorreceptores e mecanorreceptores existentes 

no seio carotídeo, arco aórtico e paredes do átrio, aumentando a libertação de norepinefrina 

(Kvart et al., 2010). Como consequência aumenta a frequência cardíaca, a contratilidade do 

miocárdio, a vasoconstrição periférica, a reabsorção de sódio e água no rim, a libertação de 

hormona anti-diurética (ADH) e de renina e ativação do SRAA (Thatcher et al., 2010). Durante 

as fases iniciais de ICC estes efeitos são benéficos, ajudando a contrariar a hipotensão e a 

hipovolemia, mas a estimulação simpática crónica aumenta o stress pós-carga, as necessidades 

de oxigénio do miocárdio, danos celulares e fibrose (Richard e Couto, 2014).  

Por outro lado, a estimulação simpática induz a diminuição de recetores beta 

adrenérgicos nos miócitos, bem como a apoptose destas células (Kvart et al., 2010). Assim, os 

miócitos ficam dessensibilizados para a estimulação das catecolaminas, diminuindo a sua 

contratilidade (Ettinger e Feldman, 2013), o que, por um lado, pode ajudar a proteger o 

miocárdio dos efeitos cardiotóxicos e arritmogénicos destas moléculas (Richard e Couto, 2014), 

mas por outro reduz os efeitos benéficos de aumento da frequência cardíaca e da contratilidade 

da norepinefrina (Ettinger e Feldman, 2013). A maior prevalência de doenças cardíacas em 

animais geriátricos pode estar relacionada com a diminuição da resposta à estimulação beta 

adrenérgica do miocárdio, bem como com a alteração da função e sistema de condução do 

coração (Kumar et al., 2016). 

 

2.1.1.3 - Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona 

É sabido que existe uma relação próxima entre o coração e o rim, estando já definida 

uma síndrome denominada de “doença cardiovascular-renal” em que uma doença primária 

aguda ou crónica de um destes dois órgãos resulta na disfunção do outro (Pouchelon et al., 

2015; Martinelli et al., 2016). A expansão de volume é conseguida ao nível dos rins através da 
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retenção de sódio, cloro e água, como consequência de alterações hemodinâmicas e estimulação 

neurohormonal (Thatcher et al., 2010). 

A diminuição do débito cardíaco e da pressão arterial faz com que o fluxo na artéria 

renal diminua, diminuindo também a estimulação dos recetores beta-adrenérgicos renais e a 

passagem de sódio pela mácula densa, o que vai estimular a libertação de renina pelo aparelho 

justaglomerular (Kvart et al., 2010; Thatcher et al., 2010; Richard e Couto, 2014). A renina tem 

como função a conversão do precursor angiotensinogénio em angiotensina I, que é uma forma 

inativa, sendo esta depois convertida pela enzima conversora da angiotensina (ECA) em 

angiotensina II, a forma ativa (Kvart et al., 2010; Richard e Couto, 2014).  

A angiotensina II tem efeitos importantes na progressão da ICC, entre eles a 

vasoconstrição e estimulação da libertação de aldosterona pelas glândulas adrenais, o aumento 

de consumo de água, o aumento da síntese e libertação de norepinefrina e a libertação da ADH 

(Richard e Couto, 2014). A vasoconstrição venosa vai facilitar o retorno venoso, aumentando 

a pré-carga, enquanto a vasoconstrição arterial ajuda a manter a pressão arterial (Thatcher et 

al., 2010). É importante referir que a angiotensina II pode ser produzida pelo SRAA 

sistémico/renal ou pelo SRAA tissular, incluindo este último tecidos como o cérebro, 

vasculatura e miocárdio (Smith Jr et al., 2016). Uma das vias pela qual a angiotensina II é 

produzida no miocárdio é através de uma enzima denominada quimase, ou seja, 

independentemente da ECA, o que causa uma determinada resistência à terapia com inibidores 

da ECA (Kvart et al., 2010; Richard e Couto, 2014). Este fenómeno é denominado “escape da 

aldosterona”, uma vez que existem outras vias para produzir aldosterona que não através da 

ECA, e, por este motivo, o uso de antagonistas da aldosterona, como a espironolactona, pode 

ter efeitos benéficos no tratamento médico da DMVM e da ICC (Borgarelli e Haggstrom, 2010). 

A aldosterona libertada vai também contribuir para o aumento do volume circulante e 

manutenção da pressão arterial, uma vez que induz a reabsorção de água e sódio nos túbulos 

renais, bem como a secreção de potássio e hidrogénio (Thatcher et al., 2010; Richard e Couto, 

2014). Apesar destes efeitos serem benéficos inicialmente, de forma crónica o excesso de 

aldosterona pode causar hipocalemia, hipomagnesiemia e prejudicar a função dos 

barorreceptores, bem como potenciar os efeitos das catecolaminas (Richard e Couto, 2014). Por 

outro lado, a aldosterona é um fator mitogénico e os seus receptores localizados no miocárdio 

e vasculatura permitem que a aldosterona atue nestes locais, provocando hipertrofia, inflamação 

e fibrose e, assim, remodelação cardíaca (Kvart et al., 2010; Richard e Couto, 2014). Por fim, 

a libertação de ADH, induzida pela angiotensina II, causa diretamente vasoconstrição e 
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reabsorção de água nos nefrónios, pelo que existem várias vias a produzir os mesmos efeitos 

(Fig. 2) (Richard e Couto, 2014). 

 

 

 

Fig. 2 – Mecanismos neuro-hormonais que conduzem à retenção de fluidos e aumento da pós-carga na ICC. ACE, 

enzima conversora da angiotensina; ADH, hormona anti-diurética; AT, angiotensina; EPI, epinefrina. (Adaptado 

de Couto et al, 2014) 
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2.1.1.4 - Péptidos natriuréticos 

Os péptidos natriuréticos, BNP e o péptido natriurético atrial (ANP), já referidos 

anteriormente, têm, para além de uma função diagnóstica, um papel importante nos mecanismos 

de compensação envolvidos na ICC. Estas proteínas são produzidas no coração em resposta ao 

estiramento das paredes cardíacas, à diminuição da depuração renal e à expansão do volume 

vascular (Richard e Couto, 2014). O aumento da concentração dos péptidos natriuréticos tem 

como efeito contrariar o SRAA e o SNS: inibem a libertação de ADH, previnem a fibrose do 

miocárdio, modulam o crescimento celular e a hipertrofia do miocárdio, induzindo 

vasodilatação, natriurese e diurese (Kvart et al., 2010; Smith Jr et al., 2016). Contudo, em 

estadios mais avançados da doença, os efeitos do SRAA e do SNS sobrepõem-se aos efeitos 

dos péptidos natriuréticos, permanecendo a vasoconstrição e retenção de água (Kvart et al., 

2010). 

 

2.2 - Sinais Clínicos 

 Os animais com DMVM podem não apresentar sinais clínicos para além de um sopro 

cardíaco durante anos e alguns animais podem nunca desenvolver insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC) (Richard e Couto, 2014). A regurgitação mitral provoca um sopro sistólico 

que normalmente se ouve com maior intensidade sobre a área da válvula mitral, no apéx 

cardíaco esquerdo (4º a 6º espaço intercostal esquerdo)(Fig.3) (Häggström, Pedersen e Kvart, 

2004; Borgarelli e Haggstrom, 2010; Richard e Couto, 2014).  

  

 

Fig. 3 – Área de auscultação da válvula mitral (M) entre o 4º e 6º espaço intercostal esquerdo (Adaptado de Couto 

et al, 2014). 
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 Os sinais clínicos que podemos observar nos animais com DMVM são, geralmente, 

sinais de insuficiência cardíaca esquerda como tosse, dispneia e intolerância ao exercício 

(Häggström, Pedersen e Kvart, 2004). Apesar disto também podem existir sinais de 

insuficiência cardíaca direita, como a ascite, causados pela hipertensão pulmonar devida ao 

aumento crónico de pressão do átrio esquerdo e pelo agravamento da regurgitação da tricúspide, 

especialmente em casos de doença mais avançada (Häggström, Pedersen e Kvart, 2004; Richard 

e Couto, 2014). A tosse é mais frequente durante a noite, ao início do dia ou quando associada 

a exercício e pode ter várias explicações. Uma delas é a existência de edema pulmonar que 

ocorre quando a capacidade do sistema linfático pulmonar é excedida. Quando este edema é 

mais exuberante o animal desenvolve maior dificuldade respiratória e normalmente uma tosse 

húmida (Richard e Couto, 2014). Outra causa de tosse nestes animais é o aumento de tamanho 

do átrio esquerdo que provoca uma certa compressão no brônquio principal esquerdo. Contudo, 

a existência de tosse num animal com sopro cardíaco não deve ser razão suficiente para 

assumirmos que a tosse tem origem cardíaca. Uma vez que os animais geriátricos de raças 

pequenas são frequentemente afetados por DMVM e por doenças do trato respiratório superior 

é importante diferenciar a origem da tosse (Borgarelli e Haggstrom, 2010). 

Outros sinais clínicos são a letargia, a anorexia, a perda de peso e as síncopes. Ao exame 

físico podemos detetar pulso fraco, tempo de repleção capilar aumentado e mucosas pálidas. 

As síncopes podem ocorrer após exercício físico excessivo, por tamponamento cardíaco após 

rutura do átrio esquerdo, pela hipertensão pulmonar ou como consequência de taquiarritmias 

(Borgarelli et al., 2008). Além do sopro cardíaco pode auscultar-se a presença de taquicardia e 

ausência de arritmia sinusal respiratória (Côté, 2015), o que, apesar de não ser patognomónico, 

nos pode ajudar a diferenciar a tosse com origem no trato respiratório, uma vez que na doença 

respiratória primária a arritmia sinusal se mantém (Richard e Couto, 2014).  

À auscultação pulmonar podem ouvir-se estertores indicativos de edema pulmonar, 

principalmente nas zonas mais ventrais dos lobos pulmonares. Quando o animal já tem 

insuficiência cardíaca avançada, pode observar-se um líquido espumoso rosado a sair pelas 

narinas ou pode ser detetada a sua presença na orofaringe (Côté, 2015). Em casos de sopro 

cardíaco de grau 5-6/6 é possível sentir um frémito na zona pré-cordial e, como já referido, em 

casos de regurgitação grave da tricúspide pode existir pulso jugular, especialmente após 

exercício ou excitação, e distensão jugular quando é feita compressão abdominal cranial, o que 

se designa de reflexo hepatojugular positivo (Richard e Couto, 2014).  
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2.3 - Diagnóstico  

 Apesar de um sopro cardíaco à auscultação num cão adulto poder fazer suspeitar de 

doença valvular, não é suficiente para emitir um diagnóstico, pelo que é importante realizar 

exames complementares como radiografias torácicas e ecocardiografia. 

 As radiografias torácicas estão indicadas principalmente por dois motivos: avaliar as 

dimensões cardíacas e, em animais com sintomatologia respiratória, avaliar alterações do 

padrão pulmonar ou das vias aéreas (colapso da traqueia, por exemplo). As principais alterações 

que poderemos ver relacionadas com DMVM são: o aumento do átrio e ventrículo esquerdo, o 

aumento generalizado da silhueta cardíaca avaliado pelo vertebral heart score (VHS) e a 

elevação da traqueia e brônquio principal esquerdo, que podem parecer comprimidos pelo 

aumento do átrio esquerdo (Fig.4) (Richard e Couto, 2014; Kumar et al., 2016).  

 

 Relativamente ao parênquima pulmonar, as alterações de edema pulmonar em fase 

inicial podem ser confundidas com as alterações observadas em doença respiratória primária 

(Richard e Couto, 2014; Côté, 2015). Contudo, o edema pulmonar cardiogénico tem 

normalmente uma apresentação hilar dorsocaudal bilateral simétrica. Em casos de insuficiência 

cardíaca direita podemos ver a veia cava caudal distendida (Richard e Couto, 2014). O 

Fig. 4 - Radiografia latero-lateral (A) e dorsoventral (B) de um cão com DMVM avançada. É visível o aumento de 

dimensão do átrio e ventrículo esquerdos e o estreitamento do brônquio principal esquerdo (seta vermelha). 

Método de medição do VHS (A); o eixo longo (L) e o eixo curto (C) do coração são deslocados para a coluna 

vertebral a partir da porção cranial da vértebra torácica T4 e são contadas as vértebras (Radiografias gentilmente 

cedidas pelo Hospital Veterinário do Restelo). 

L C 

C 
T4 

L 

A B 



Revisão Bibliográfica 

13 
 

American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) criou um conjunto de linhas 

orientativas, bem como uma nova classificação do estadio de doença em que cada animal se 

encontra (que adiante se descreve), nas quais recomenda a realização de radiografias torácicas 

a todos os animais com DMVM para avaliar a importância hemodinâmica do sopro cardíaco e 

para obter imagens de referência enquanto os animais se encontram em estado assintomático 

(Atkins et al., 2009; Borgarelli e Haggstrom, 2010).  

 Apesar das radiografias torácicas nos darem informações valiosas, o exame que nos 

permite diagnosticar definitivamente a DMVM é a ecocardiografia. Este exame permite a 

identificação e a avaliação das lesões valvulares, constituindo assim um instrumento importante 

para diferenciar a DMVM de outros processos e a diagnosticar precocemente (Häggström, 

Pedersen e Kvart, 2004; Côté, 2015). Assim, na ecocardiografia podemos observar o 

espessamento e prolapso da válvula para o átrio, e identificar o jato de regurgitação através da 

função Doppler espectral ou de cor (Fig. 5) (Borgarelli e Haggstrom, 2010; Côté, 2015).  

 Durante a sístole pode observar-se a válvula a fazer proeminência para o átrio esquerdo, 

porque as cordas tendíneas estão mais fracas e alongadas e não conseguem cumprir a sua 

Fig. 5 – Imagem ecocardiográfica apical esquerda de Doppler de cor e espectral. Regurgitação mitral de 

velocidade de cerca 5,0 m/s. É possível ver o jato de regurgitação a preencher o átrio esquerdo. (Imagem 

gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário do Restelo) 
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função, ou seja, manter as válvulas no seu lugar (Menciotti e Borgarelli, 2017). A função 

Doppler de cor permite-nos observar o jato de regurgitação e avaliá-lo quanto à sua direção e 

extensão; esta última geralmente aumenta à medida que a doença progride (Borgarelli et al., 

2008; Côté, 2015; Menciotti e Borgarelli, 2017). Para avaliar a gravidade da regurgitação mitral 

existem alguns métodos. É possível avaliar a velocidade do jato de regurgitação através da 

função Doppler espectral, sendo geralmente 5,5 a 6 m/s, mas em casos avançados devido à 

pressão atrial aumentada este valor pode ser menor (Côté, 2015).  

 Para além das lesões diretas da DMVM, a ecocardiografia também permite avaliar as 

alterações secundárias à sobrecarga de volume, como o aumento de dimensão das câmaras 

cardíacas (Fig. 6) e a disfunção sistólica ou diastólica (Borgarelli e Haggstrom, 2010). O rácio 

átrio esquerdo:aorta (AE:Ao) é uma variável útil para avaliar a dilatação do átrio esquerdo e 

também para avaliar o prognóstico do animal (Borgarelli et al., 2008). Este rácio é calculado 

através da medição do diâmetro do átrio esquerdo no fim da sístole e da base da aorta e encontra-

se aumentado, acima de 1,5, no exame ecocardiográfico dos animais com DMVM em fases 

mais avançadas (Kvart et al., 2010; Menciotti e Borgarelli, 2017). 

AE 

AoV 

Fig. 6 – Imagem de eixo curto ao nível da válvula aórtica. É visível o aumento de dimensão do átrio esquerdo 

(AE). AoV = válvula aórtica (Imagem gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário do Restelo) 
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 Outros exames que podem ser realizados para avaliar melhor a condição do animal são 

o eletrocardiograma (ECG) e a medição dos péptidos natriuréticos. Apesar do ECG poder 

sugerir o aumento das câmaras cardíacas, este exame é especialmente realizado para detetar 

arritmias que possam estar relacionadas com a DMVM. As alterações mais comuns são 

taquicardia sinusal, fibrilhação atrial, complexos prematuros supraventriculares, taquicardia 

supraventricular paroxística e complexos prematuros ventriculares, especialmente em estadios 

mais avançados da doença (Borgarelli et al., 2008; Richard e Couto, 2014; Côté, 2015).  

 Quanto aos péptidos natriuréticos, o péptido natriurético cerebral (BNP) está descrito, 

em humanos, como um bom biomarcador para a presença ou risco de desenvolver ICC, 

enquanto o fragmento inativo N-terminal da sua proteína precursora proBNP (NT-proBNP) está 

associado com a gravidade da doença (Borgarelli e Haggstrom, 2010). O NT-proBNP tem 

origem no átrio e ventrículo e é libertado quando ocorre estiramento do músculo cardíaco, ou 

seja, quando as câmaras cardíacas dilatam (Ware, Nelson e Couto, 2016). Existem testes rápidos 

para detetar a presença de NT-proBNP. A concentração normal no cão é inferior a 900 pmol/L, 

e valores acima de 1800 pmol/L sugerem doença cardíaca moderada ou grave (Richard e Couto, 

2014). A mensuração deste péptido pode ser útil na distinção da origem da dispneia. Contudo, 

existem causas não cardíacas, tais como: a anemia, a insuficiência renal, o hipertiroidismo e a 

hipertensão pulmonar, que também podem estar na origem do aumento da concentração de NT-

proBNP  e podem, portanto, dar origem a falsos positivos (Ware, Nelson e Couto, 2016). 

 

2.4 - Classificação ACVIM 

 A gravidade da DMVM deve ser avaliada combinando informações sobre a história, o 

exame físico e os exames de imagiologia realizados (Menciotti e Borgarelli, 2017). Como já foi 

referido, o ACVIM publicou em 2009 as linhas orientativas para o diagnóstico e o tratamento 

da DMVM e criou um novo sistema de classificação da doença. Existiam anteriormente outros 

sistemas de classificação, nomeadamente: o sistema modificado da New York Heart Association 

(NYHA) e o sistema da International Small Animal Cardiac Health Council (ISACHC). Estes 

sistemas fazem uma classificação funcional e a sua maior limitação reside no facto de as 

diferentes classes se basearem em avaliações subjetivas dos sinais clínicos (Atkins et al., 2009). 

Os sistemas de classificação da NYHA e da ISACHC encontram-se na tabela 1. 

 Com o objetivo de ultrapassar a grande limitação dos sistemas existentes e de permitir 

uma classificação mais objetiva dos animais com DMVM, foi desenvolvido por um grupo de 
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especialistas um novo esquema de classificação (Atkins et al., 2009). Sistema este publicado 

pelo ACVIM em 2009. 

 

Tabela 1 – Classificações NYHA e ISACHC 

 NYHA (Atkins et al., 2009) ISACHC (Thatcher et al., 2010) 

Classe I 
Animais com DMVM 
assintomáticos 

Animais com DMVM 
assintomáticos: 

a) Sem sinais de 
compensação 

b) Com sinais de 
compensação 

Classe II 
Animais com DMVM com 
sinais clínicos apenas durante 
exercício físico intenso 

Animais com ICC ligeira a 
moderada; sinais clínicos 
evidentes em repouso ou com 
exercício ligeiro 

Classe III 
Animais com DMVM com 
sinais clínicos durante 
exercício físico ligeiro 

Animais com ICC avançada 
com sinais clínicos exuberantes 

Classe IV 
Animais com DMVM com 
sinais clínicos graves em 
repouso 

 

 

Este novo esquema classifica os animais em 4 estadios, A, B, C e D: 

Estadio A - inclui os animais com elevado risco de desenvolver DMVM apesar de não 

apresentarem nenhuma alteração, ou seja, são as raças predispostas, como todos os Cavalier 

King Charles Spaniel (Atkins et al., 2009). 

Estadio B - inclui os animais em que se deteta um sopro cardíaco à auscultação mas que 

ainda não desenvolveram sinais clínicos. Este estadio é dividido em duas subclasses B1 e B2: 

 Subclasse B1 - animais assintomáticos com uma regurgitação valvular 

significativa, mas sem remodelação cardíaca, observada através de ecocardiografia e 

radiografia torácica (Atkins et al., 2009).  

 Subclasse B2 - animais assintomáticos em que se deteta algum grau de 

remodelação cardíaca. 

Estadio C – é atribuído a partir do momento em que se desenvolvem sinais clínicos, ou 

seja, nele se incluem todos os casos que já tenham apresentado um episódio clínico de ICC, 

mesmo que posteriormente os sinais clínicos tenham diminuído com o tratamento médico 

(Atkins et al., 2009).  

Estadio D - é o último e inclui os doentes cardíacos com sinais de ICC e refratários ao 

tratamento médico de referência. 
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2.5 - Tratamento médico 

 O objetivo do tratamento médico é atrasar a progressão da DMVM e controlar os sinais 

clínicos. Segundo as linhas orientativas do ACVIM não está recomendado iniciar tratamento 

médico nos animais em estadio A e B1 (Atkins et al., 2009).  

 A maioria dos especialistas recomenda iniciar tratamento com um inibidor da enzima 

conversora da angiotensina (IECA) no estadio B2 sempre que exista hipertrofia acentuada do 

átrio esquerdo (Atkins et al., 2009), para inibir o SRAA. O IECA recomendado inclui o 

enalapril, o benazepril, o ramipril e o imidapril (Ware, Nelson e Couto, 2016). Estudos feitos 

em cães com ICC descompensada resultante de DMVM mostraram que o tratamento com IECA 

aumenta a qualidade de vida e aumenta o tempo de sobrevivência quando administrado em 

conjunto com outros fármacos (Häggström, Pedersen e Kvart, 2004). Apesar de conseguirmos 

inibir a enzima conversora da angiotensina, sabe-se que o SRAA local é capaz de produzir 

aldosterona através de outras enzimas (Richard e Couto, 2014), o que acaba por ter um papel 

importante na remodelação cardíaca. Este fenómeno é conhecido como “escape da aldosterona” 

e será explicado mais adiante. Além disso, foram detetados níveis aumentados de renina 

plasmática e aldosterona em cães assintomáticos com DMVM, o que indica que pode ocorrer 

uma ativação precoce do SRAA (Häggström, Pedersen e Kvart, 2004).  

 Foi feito um estudo em 2016 acerca dos benefícios de administrar pimobendan em cães 

em estadio B2 avançado e concluiu-se que a administração de pimobendan estava associada ao 

aumento do período pré-clínico em aproximadamente 15 meses, quando comparados com o 

grupo placebo (Boswood et al., 2016; Menciotti e Borgarelli, 2017). Apesar disso, é importante 

ter atenção que os cães em estadio B2 são um grupo heterogéneo pelo que os resultados podem 

ser apenas válidos para os cães que respeitavam os critérios de inclusão: ter pelo menos 6 anos 

de idade, pesar entre 4,1 e 15 kg, ter um sopro sistólico de grau 3/6 ou superior, existirem 

evidências ecocardiográficas de DMVM avançada, bem como regurgitação mitral observada 

pela função Doppler de cor, um rácio AE:Ao igual ou superior a 1,6 e um VHS superior a 10,5 

(Boswood et al., 2016).  

 Nos estadios C e D há que referir que existem dois tipos de tratamento: o tratamento 

crónico, feito em casa, e o tratamento agudo, em casos de insuficiência cardíaca aguda em 

ambiente hospitalar. No estadio C, como tratamento crónico, é necessário administrar vários 

fármacos para controlar os sinais clínicos de ICC, como diuréticos, IECA e pimobendan 

(Borgarelli e Haggstrom, 2010). Quando este estadio é atingido, deve ser introduzido um IECA 
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no tratamento, isto caso não tenha sido iniciado anteriormente. A dose recomendada de 

benazepril é de 0,25 a 0,5 mg/kg PO BID (Atkins et al., 2009). O diurético mais frequentemente 

utilizado é a furosemida, um diurético de ansa, que, neste caso, tem como principal função 

diminuir a retenção de fluidos e assim prevenir o desenvolvimento de edema pulmonar (Ware, 

Nelson e Couto, 2016). A dose inicial de furosemida é geralmente de 1 a 2 mg/kg PO BID, mas 

cada caso deve ser avaliado individualmente para determinar, e usar, a dose mínima efetiva 

(Atkins et al., 2009; Richard e Couto, 2014; Ware, Nelson e Couto, 2016). Contudo, ao longo 

do tempo, a dose de furosemida terá de aumentar para que seja possível manter o efeito, 

podendo mesmo deixar de ser suficiente. Existe outro diurético de ansa  muito eficaz e 

recentemente estudado na medicina veterinária, a torasemida, que produz menor excreção de 

potássio e tem um efeito de bloqueio da aldosterona (Menciotti e Borgarelli, 2017). A dose 

inicial recomendada de 0,1 a 0,6 mg/kg PO SID (Ware, Nelson e Couto, 2016).  

 O pimobendan está recomendado para animais em estadio C, uma vez que tem efeito 

inotropo positivo e vasodilatador (Richard e Couto, 2014). A dose recomendada é de 0,25 a 0,3 

mg/kg PO BID (Atkins et al., 2009). Para além destes fármacos está também indicado o uso de 

espironolactona, cujo principal motivo pelo qual é recomendado é ser um antagonista da 

aldosterona (Ware, Nelson e Couto, 2016), tendo um efeito anti-fibrótico. A dose recomendada 

é de 0,25 a 2 mg/kg PO BID ou SID (Atkins et al., 2009). Por último, a digoxina que é usada 

pelos efeitos inotropico positivo e cronotrópico negativo, tendo como principal indicação a 

fibrilhação atrial (Ware, Nelson e Couto, 2016). A dose recomendada é 0,0025 a 0,005 mg/kg 

PO BID, sendo o objetivo atingir a concentração plasmática de 0,8 a 1,5 ng/ml após 8 horas 

(Atkins et al., 2009), uma vez que é importante ter atenção à possibilidade de toxicidade 

digitálica (Ware, Nelson e Couto, 2016). 

 No estadio D, os fármacos indicados são geralmente os mesmos: a dose de furosemida 

deve ser aumentada ou trocar para torasemida; o uso de pimobendan e IECA continua a ser 

recomendado, bem como um beta bloqueador, a espironolactona e a digoxina, conforme as 

necessidades do animal. A hipertensão pulmonar é uma complicação comum devido às pressões 

de enchimento elevadas do ventrículo esquerdo e é um fator de mau prognóstico principalmente 

quando atinge valores acima de 55 mmHg (Menciotti e Borgarelli, 2017). Nestes casos está 

indicada a administração de sildenafil, um inibidor seletivo da fosfodiesterase que promove a 

vasodilatação pulmonar, diminuindo a pressão pulmonar (Atkins et al., 2009; Menciotti e 

Borgarelli, 2017). 
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2.6 - Fatores de prognóstico 

 Como referido anteriormente, cães com DMVM ligeira podem permanecer 

assintomáticos durante anos até que desenvolvam sinais clínicos de ICC (Côté, 2015). Existem, 

no entanto, fatores de risco relacionados com a progressão da doença, como a idade, sexo, 

intensidade do sopro, grau de regurgitação e prolapso da válvula (estando demonstrado que 

animais com prolapso valvular associado com regurgitação têm uma progressão mais rápida da 

doença (Häggström, Höglund e Borgarelli, 2009)), o grau de lesões valvulares, evolução das 

alterações radiográficas ou ecocardiográficas observadas em dois momentos diferentes e 

aumento de NT-proBNP (Borgarelli et al., 2008, 2012; Häggström, Höglund e Borgarelli, 

2009). Para além destes, existem ainda outros fatores relacionados com a cooperação dos 

proprietários e com complicações, como o desenvolvimento de hipertensão pulmonar, 

fibrilhação atrial ou a rutura de cordas tendíneas, que podem levar a um pior prognóstico 

(Häggström, Höglund e Borgarelli, 2009; Borgarelli e Haggstrom, 2010). 

 Os fatores de prognóstico atualmente mais utilizados não são ideais, uma vez que não 

mudam linearmente com o tempo, não permitindo uma estimativa precisa de quando o animal 

irá desenvolver ICC (Häggström, Höglund e Borgarelli, 2009). 

 Num estudo em que se pretendia avaliar o valor prognóstico de diferentes variáveis, as 

que se mostraram mais significativas quando avaliadas todas as causas de morte foram síncopes, 

o rácio AE:Ao e pico de velocidade da onda E do fluxo transmitral (Emax), mas quando se 

avaliaram apenas as mortes relacionadas com problemas cardíacos, apenas o rácio AE:Ao se 

manteve estatisticamente significativo (Borgarelli et al., 2008). Noutro estudo retrospetivo com 

o objetivo de estimar os tempos de sobrevivência de animais em estadio B1 e B2 e avaliar o 

valor prognóstico de variáveis clínicas e ecocardiográficas (Borgarelli et al., 2012), mostrou-se 

que o rácio AE:Ao superior a 1,4 está associado com maior risco de progressão da doença 

(Borgarelli et al., 2012).  

 Resumindo, as variáveis ecocardiográficas mais significativas para avaliar o 

prognóstico do animal são: o rácio AE:Ao, diâmetro ventricular esquerdo no fim da diástole e 

da sístole, padrão do fluxo transmitral (pico de velocidade da onda E) e os índices de volume 

de fim de diástole e de sístole (Häggström, Höglund e Borgarelli, 2009). Como todas estas 

variáveis são influenciados pela regurgitação mitral, uma estimativa mais acertada do volume 

regurgitado ou da área do orifício que causa a regurgitação poderia ser um método essencial 

para prever o desenvolvimento de ICC (Häggström, Höglund e Borgarelli, 2009). A forma 
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atualmente utilizada para fazer essa estimativa é através do Doppler colorido na 

ecocardiografia. Outras variáveis incluem o VHS obtido nas radiografias torácicas, a 

concentração de péptidos natriuréticos e a frequência cardíaca (Häggström, Höglund e 

Borgarelli, 2009). 

 O tempo de sobrevivência esperado diminui à medida que a dose de manutenção de 

furosemida, a intolerância ao exercício, a cardiomegalia e a gravidade da regurgitação 

aumentam, bem como à medida que a creatinina sérica diminui, possivelmente devido à 

caquexia cardíaca, e a função sistólica diminui, ou seja, a dimensão no fim da sístole aumenta 

(Häggström, Höglund e Borgarelli, 2009). Apesar do tempo de sobrevivência após a instalação 

da ICC poder variar de dias a anos entre animais, estudos indicam que a média do tempo de 

sobrevivência se situa entre os 8 e os 10 meses (Côté, 2015). 

 

3- Avaliação nutricional   

Na avaliação nutricional de um animal com doença cardíaca é de extrema importância 

a avaliação da condição corporal (CC), que pode, inclusivé, dar alguma indicação quanto ao 

prognóstico (Thatcher et al., 2010). Para estimar as necessidades energéticas de um animal é 

essencial saber o peso corporal ideal. Contudo, tendo apenas informação sobre o peso do animal 

não é possível inferir se é o peso ideal, pelo que avaliar a condição corporal é uma ferramenta 

importante, apesar de ser um método subjetivo (FEDIAF, 2017). 

Existem escalas que ajudam a classificar a condição corporal de um animal e que 

avaliam principalmente a percentagem de gordura corporal, sendo a mais recente uma escala 

de 1 a 9 desenvolvida e validada por Laflamme em 1997 (Laflamme, 1997), em que 5 

corresponde à condição ideal, com 15 a 25% de percentagem de gordura corporal (Anexo I) 

(FEDIAF, 2017). Num animal com ICC, pode ser recomendada uma condição corporal 

ligeiramente acima da ideal (CC 6-7/9), apesar de ainda ser preciso fazer estudos sobre este 

assunto (Freeman, 2012). 

Outra avaliação importante é a avaliação da condição muscular (CM) (Fig. 7), 

principalmente nos animais com ICC que correm o risco de desenvolver caquexia. A 

classificação é feita em: normal, perda de massa muscular ligeira, moderada ou grave. Esta 

avaliação deve ser feita através da observação e palpação da musculatura da cabeça, coluna 

vertebral, escápula, asas do ílio (Freeman, 2012; WSAVA Global Nutrition Committee, 2013).  
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É importante referir que um animal obeso pode ter perda de massa muscular grave e um 

animal magro pode ter uma condição muscular normal, pelo que é essencial avaliar a condição 

corporal e muscular (WSAVA Global Nutrition Committee, 2013). 

  

3.1 - Caquexia 

A apresentação mais comum é a de um animal com caquexia, uma síndrome de perda 

de peso (geralmente uma perda não intencional de mais de 10% do peso corporal), com perda 

de tecido magro e anorexia (Thatcher et al., 2010). Ao contrário de um animal saudável que, 

ao emagrecer, perde em primeiro lugar tecido adiposo, os doentes cardíacos perdem massa 

muscular, o que vai ter efeitos diretos no sistema imunitário, força e sobrevivência (Fig.8) 

(Freeman, 2012). As doenças agudas ou crónicas provocam alterações nas concentrações de 

mediadores químicos, como as citocinas, as catecolaminas, o cortisol, a insulina e o glucagon, 

o que impede a utilização da gordura enquanto os aminoácidos continuam a ser usados como 

fonte de energia (Freeman, 2012). A caquexia cardíaca é uma síndrome multifatorial que resulta 

Fig. 7 – Classificação da condição muscular (adaptado de WSAVA, 2013). 
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da diminuição da ingestão e da absorção de alimento, do aumento das necessidades energéticas, 

relacionado com o aumento do esforço respiratório e cardíaco, e das alterações metabólicas que 

ocorrem (Freeman, 2012), traduzindo-se num balanço energético negativo. Os cães com 

caquexia possuem menos linfócitos CD4+ e têm maior risco de desenvolver anemia (Freeman 

e Rush, 2007). 

A correta avaliação da existência ou não de caquexia é, no entanto, difícil de realizar, 

especialmente nas fases iniciais. A medição da perda de peso corporal total é um instrumento 

com pouca sensibilidade para avaliar a perda de massa muscular, em particular nos doentes 

cardíacos em que muitas vezes há edemas que podem mascarar a perda de peso (Freeman, 

2012). Contudo, ainda não existe um método preciso e exato que seja facilmente aplicado na 

prática clínica que permita a medição da massa magra. Por outro lado, a avaliação qualitativa 

da massa muscular é também um exame importante que deveria ser realizado nestes animais, 

uma vez que já foi descrito em humanos e em roedores como modelos de caquexia cardíaca o 

aumento de colagénio, a alteração da função mitocondrial e a mudança de fibras de tipo I 

(oxidativas) para tipo IIb (glicolíticas), que são menos resistentes à atrofia, no músculo 

esquelético (Freeman, 2012). A perda de massa muscular é especialmente visível na 

musculatura dorsal das vértebras, regiões glútea, escapular e temporal (Freeman, 2012). A 

diminuição de atividade física, muitas vezes recomendada aos doentes com insuficiência 

Fig. 8 – Esquema do mecanismo metabólico da caquexia. ICC, insuficiência cardíaca congestiva; SNS, sistema 

nervoso simpático; TNF, fator de necrose tumoral; IL-1, interleucina 1; RER, necessidades energéticas em repouso. 

(Adaptado de Thatcher et al, 2010) 
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cardíaca moderada ou severa pode contribuir de forma determinante para a perda de tecido 

muscular (Thatcher et al., 2010; Fascetti, A., Delaney, 2012). Contudo, manter o animal 

moderadamente ativo com passeios, evitando exercício intenso é uma forma de contrariar a 

perda de massa muscular (Freeman, 2012). Outros métodos, como a eletroestimulação dos 

músculos, podem ser benéficos (Freeman, 2012). 

A anorexia está presente em 34 a 84% dos cães com doença cardíaca (Freeman e Rush, 

2007). Num animal saudável há um equilíbrio de fatores que estimulam o apetite (orexígenos) 

e fatores que inibem o apetite (anorexígenos) (Freeman, 2012). Ao ingerir menos energia do 

que as necessidades diárias, há aumento da produção de fatores orexígenos, aumentando a 

ingestão de alimento. Mas na caquexia há uma desregulação no controlo do apetite, e apesar de 

fatores orexígenos, como o neuropéptido Y, a proteína relacionada com agouti (AgRP) e a 

grelina, estarem aumentados, alguns fatores anorexígenos, como a adiponectina, a serotonina, 

a insulina e a leptina estão também elevados, resultando numa resistência aos sinais 

estimulantes do apetite (Freeman, 2012). 

As citocinas inflamatórias produzidas durante a DMVM e a ICC, em particular o fator 

de necrose tumoral (TNF), a interleucina 1 (IL-1) e 6 (IL-6) são em parte responsáveis pela 

anorexia, alteração do metabolismo e aumento da metabolização da massa muscular (Freeman, 

2012). O seu mecanismo de ação está relacionado com o fator nuclear κB (NF-κB), cujos efeitos 

incluem o aumento da proteólise muscular, a supressão de genes miogénicos, a diminuição da 

regeneração do músculo e a inibição da diferenciação muscular (Freeman, 2010, 2012). Por 

outro lado, as catecolaminas e neurohormonas que participam no desenvolvimento de ICC 

aumentam o catabolismo (Freeman, 2012).  

A anorexia que estes animais apresentam pode, portanto, ser consequência do aumento 

dos fatores inflamatórios, dos sinais clínicos da insuficiência cardíaca, como dispneia e cansaço, 

mas também pode estar relacionada com doenças concomitantes, ou efeitos adversos da 

medicação, como, por exemplo, a náusea (Thatcher et al., 2010). Por outro lado, o aumento do 

volume sistémico, característico da ICC, causa edemas dispersos por todo o organismo, 

nomeadamente, nas paredes intestinais. Este edema também tem um papel relevante no 

desenvolvimento da anorexia do doente cardíaco, bem como no aparecimento de 

hipoproteinemia e hipoalbuminemia moderadas, uma vez que a absorção a nível intestinal pode 

ficar comprometida (Kumar et al., 2016).  

Um tratamento eficaz da caquexia deve incluir 3 componentes: um efeito anticatabólico 

para diminuir a perda de músculo, um efeito anabólico para aumentar a síntese proteica e um 
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substrato que suporte estas duas funções, ou seja, energia, proteína e outros nutrientes 

(Freeman, 2012). Assim, é essencial manter uma ingestão calórica adequada, aproximadamente 

60 kcal/kg num animal em estadio C, embora sujeito a variação individual importante, de forma 

a minimizar a perda de peso e massa muscular (Atkins et al., 2009). 

Quando o animal sofre de anorexia existem algumas técnicas que podem melhorar o 

apetite, como mudar para uma dieta diferente, de ração seca para húmida e vice-versa, fornecer 

uma dieta caseira formulada de acordo com o quadro clínico, experimentar diferentes 

temperaturas do alimento, alterar o comedouro, fornecer quantidades menores mais 

frequentemente ou utilizar intensificadores de sabor para melhorar a palatabilidade (molho de 

tomate com baixo teor em sal, iogurte ou mel, por exemplo) (Freeman, 1998, 2012). Podem 

também ser usados estimulantes do apetite, como a mirtazapina (3,75 a 30 mg PO q24h 

(Ettinger e Feldman, 2013)) e a ciproheptadina (0,1 a 0,5 mg/kg q8-12h (Ramsey, 2008)). Caso 

o animal continue a perder peso e massa muscular, pode ser necessário colocar um tubo de 

alimentação esofágico ou nasoesofágico, sendo preferível a sua colocação numa fase mais 

precoce do que numa fase mais avançada em que a recuperação será mais difícil (Freeman, 

2012). 

 

3.2 - Obesidade 

Embora não seja a apresentação mais comum, é possível encontrar um doente cardíaco 

com excesso de peso ou obeso, principalmente nas fases iniciais da doença (Fascetti, A., 

Delaney, 2012). Ao contrário do que ocorre nos humanos, nos cães a obesidade não está 

associada ao risco de doença coronária, mas pode trazer vários efeitos adversos à função 

cardíaca, como efeitos no débito cardíaco, na função pulmonar, na pressão arterial e na 

frequência cardíaca. Um animal obeso sofre várias alterações cardiovasculares e 

neurohormonais, incluindo: aumento das necessidades da perfusão dos tecidos devido ao facto 

de o tecido adiposo se encontrar em expansão. Adicionalmente pode registar-se uma função 

ventricular esquerda anormal, um aumento da retenção de sódio e água pelo rim, um aumento 

da aldosterona e norepinefrina plasmáticas, um aumento da pressão no átrio esquerdo e aumento 

da frequência cardíaca (Thatcher et al., 2010). 

Contudo, está descrito um maior tempo de sobrevivência em pessoas obesas com 

insuficiência cardíaca (Freeman, 2012). Esta relação entre condição corporal e tempo de 

sobrevivência é conhecida como o “paradoxo da obesidade” (Slupe, Freeman e Rush, 2008; 
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Freeman, 2010, 2012) e algumas das explicações apresentadas baseiam-se no efeito das 

medicações usadas no tratamento de alterações relacionadas com a obesidade, como a 

hipertensão, ou em fatores neurohormonais produzidos pelo tecido adiposo que têm 

propriedades cardioprotetoras, ou ainda pelo facto dos animais obesos se apresentarem mais 

cedo à consulta, uma vez que apresentam sinais clínicos mais precocemente (Slupe, Freeman e 

Rush, 2008; Freeman, 2012).  

Num estudo retrospetivo, 108 cães com doença valvular crónica ou cardiomiopatia 

dilatada foram avaliados quanto à condição corporal, peso, entre outras variáveis analíticas, no 

início e no fim do estudo, tendo em atenção o tempo de sobrevivência após o diagnóstico da 

doença cardíaca (Slupe, Freeman e Rush, 2008). Estes animais foram depois categorizados 

consoante tenha havido perda de peso superior a 0,2kg, ganho superior a 0,2kg, ou sem 

alteração do peso. Os resultados obtidos vão de encontro ao “paradoxo da obesidade”, sendo 

que o tempo de sobrevivência estava significativamente relacionado com as alterações do peso 

corporal (P = 0,04) e os animais que ganharam peso sobreviveram mais tempo (apesar deste 

ganho de peso não significar que estariam com uma CC ideal) do que os que perderam ou 

mantiveram o peso (Slupe, Freeman e Rush, 2008).  

Quanto às classificações da condição corporal, os animais da categoria “emaciados” 

(BCS 1-2/9) tiveram o tempo de sobrevivência mais curto e os animais obesos (BCS 8-9/9) o 

mais longo (Slupe, Freeman e Rush, 2008). Apesar destes resultados, é fundamental ter em 

atenção as falhas do estudo, como o facto da classificação da condição corporal ser subjetiva, 

alguns dos animais podem não ter tido tempo suficiente para alterar o seu peso antes da morte, 

a balança usada para pesar os animais pode não ter sido sempre a mesma em todas as pesagens 

e, mais importante, a distribuição dos animais pelas diferentes categorias de condição corporal 

não ter sido equitativa entre categorias (28 animais na categoria BCS 6-7/9 e apenas 2 na 

categoria BCS 8-9/9).  

Concluindo, o paradoxo da obesidade pode estar mais relacionado com a ausência de 

caquexia do que com o aumento de peso, tendo em conta os efeitos adversos da caquexia 

documentados em medicina humana (Slupe, Freeman e Rush, 2008). A obesidade pode também 

influenciar a farmacocinética das medicações, como por exemplo a digoxina tem baixa 

distribuição pelo tecido adiposo, pelo que a dose em cães obesos deve ser calculada com base 

na massa magra (Freeman, 1998). 
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4 - Fatores Nutricionais Chave 

4.1 - Sódio e cloro 

A insuficiência cardíaca congestiva está associada com a retenção de sódio, cloro e água, 

devido aos mecanismos de compensação descritos. À medida que a doença cardíaca evolui, a 

capacidade de excretar sódio diminui (Fig.9) (Rush et al., 2000; Thatcher et al., 2010). Por este 

motivo, a restrição de sódio em conjunto com o uso de diuréticos e vasodilatadores é um método 

para reduzir a sobrecarga de volume em doentes com insuficiência cardíaca congestiva (Rush 

et al., 2000). 

 O ponto de partida para a seleção do teor de Na+ da dieta é sempre o valor recomendado 

para animais adultos saudáveis. Segundo o National Research Council (NRC) (Council, 2006), 

o valor recomendado de sódio na dieta é de 0,2 g/1000kcal (0,026 g/kg0,75). A FEDIAF no 

entanto recomenda 0,25 g/1000kcal (0,03 g/kg0,75) (FEDIAF, 2017). Contudo, estes valores 

constituem valores recomendados, e os teores encontrados em dietas para animais adultos 

saudáveis podem variar de 0,11 a 2,2% MS (o que equivale a 0,275 a 5,5 g/1000kcal, para um 

alimento com 4000kcal/kg MS), sendo o teor em sódio, por regra, mais alto em dietas húmidas 

do que em secas (Thatcher et al., 2010).  

 A recomendação inicial era de restrição severa de sódio (< 0,4 g/1000kcal (Cardiology, 

sem data)) em qualquer fase da doença cardíaca e esta modificação foi durante muitos anos a 

única a ser feita na dieta destes animais. Contudo, estudos mais recentes mostram que a restrição 

Fig. 9 – Este gráfico mostra a excreção de sódio após a administração de sódio num cão normal (curva vermelha), 

no mesmo cão após ser induzida insuficiência da válvula tricúspide (curva verde) e após desenvolver estenose 

pulmonar (curva azul). A diminuição da capacidade de excreção de sódio resulta dos mecanismos de compensação 

durante o desenvolvimento de ICC. (adaptado de Thatcher et al, 2010) 
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severa de sódio em animais assintomáticos resulta na ativação precoce do sistema renina-

angiotensina-aldosterona, o que traz os efeitos indesejáveis da sobrecarga de volume e 

agravamento da função cardíaca, resultando em morbilidade e mortalidade elevada, ao contrário 

do que acontece com uma restrição mais moderada (0,5 a 0,8 g/1000kcal (Cardiology, sem 

data)) (Freeman, Rush e Markwell, 2006; Miller et al., 2015). Assim, atualmente recomendam-

se níveis de restrição diferentes consoante o estadio de DMVM do animal (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Categorias de restrição de sódio segundo os serviços de Cardiologia Veterinária de Vermont 

Nível de restrição de sódio Sódio (g/1000kcal) 

Restrição ligeira 0,8 - 1 

Restrição moderada 0,5 – 0,8 

Restrição acentuada 0,4 – 0,5 

Restrição severa 0,2 – 0,4 

 

 Com uma dieta com baixo teor em sódio e uma taxa de filtração glomerular normal, a 

quantidade de sódio filtrado é menor que quando a dieta possui maior teor em sódio e também 

se traduz numa maior absorção no túbulo proximal. Assim, menor quantidade de sódio passa 

pela mácula densa, o que vai estimular a libertação de renina e, consequentemente, aumentar a 

secreção de aldosterona. A aldosterona é uma hormona com um papel importante no 

desenvolvimento da insuficiência cardíaca uma vez que, para além do efeito de retenção de 

sódio e água que contribui para a congestão, possui efeitos pró-fibróticos no miocárdio e na 

indução de stress oxidativo na vasculatura (Miller et al., 2015), tal como já referido 

anteriormente. 

Num estudo em que foram usados cães saudáveis, com 20 kg de peso vivo, foi induzida 

a doença para obter modelos de insuficiência cardíaca. Os animais foram divididos em três 

grupos a que foram oferecidas três dietas com níveis de restrição de sódio diferentes: 1) nível 

alto de sódio (250 mEq ou 5,8 g de sódio por dia); 2) nível moderado de sódio (58 mEq ou 1,3 

g de sódio por dia); 3) nível baixo de sódio (11 mEq ou 0,25 g de sódio por dia) (Miller et al., 

2015). Fazendo os devidos cálculos obtemos os valores de 0,6 g/kg0,75 para o nível mais alto de 

sódio, 0,14 g/kg0,75 para o nível moderado e 0,026 g/kg0,75 para o nível mais baixo de sódio. 

Para além da avaliação de variáveis ecocardiográficas e analíticas, foi também realizada 

uma avaliação física e comportamental, tendo-lhes sido atribuída uma pontuação, por dois 

investigadores, de acordo com os seguintes critérios: o animal abranda ou pára num passeio 



Revisão Bibliográfica 

28 
 

rápido de cerca de 90 metros; o animal come menos que a refeição diária; a frequência 

respiratória duplicou relativamente ao início do estudo; apresenta atrofia muscular ou perda de 

gordura corporal; apresenta ascite; a fração de ejeção do ventrículo esquerdo é inferior a 50% 

do valor inicial. Por cada sinal que o animal manifestava, era atribuído um ponto, pelo que as 

pontuações variavam de zero, se o animal não manifestava nenhum dos sinais, a seis, se o 

animal manifestava todos os sinais. Os animais dos grupos das dietas de baixo e moderado teor 

em sódio obtiveram as pontuações mais altas, ou seja, piores. Este estudo concluiu que a 

ingestão de elevados níveis de sódio (5,8 g/dia, que equivale 0,6 g/kg0,75) nas fases iniciais da 

doença cardíaca suprime a ativação da aldosterona que conduz ao desenvolvimento de sinais 

clínicos de congestão, enquanto uma dieta com baixo teor em sódio (0,25g/dia ou 0,026 g/kg0,75) 

pode acelerar a sua ativação. Assim, este estudo mostra que uma restrição severa em sódio nas 

fases iniciais de ICC pode resultar na ativação precoce da aldosterona, e mostra também que 

uma dieta com níveis moderados ou elevados de sódio pode retardar essa ativação (Miller et 

al., 2015). 

Outro estudo mostrou que em cães saudáveis, dietas com baixo teor em sódio (0,7 

mmol/kg PC/dia) estão associadas com o aumento da atividade da renina plasmática e aumento 

da concentração de aldosterona, quando comparadas com dietas com elevado teor em sódio (4,0 

mmol/kg PC/dia) (Pedersen et al., 1994; Rush et al., 2000). Apesar destas diferenças, a enzima 

conversora da angiotensina (ECA), os péptidos natriuréticos atriais (ANP), a vasopressina 

(ADH) e a endotelina 1 (ET-1) mantiveram-se constantes (Rush et al., 2000). 

Sabe-se, no entanto, que a interação entre sódio e cloro é também importante (Freeman, 

1998). Os níveis de cloro da dieta são normalmente descurados mas estudos mostram que o 

cloro é importante no maneio da ICC. A administração de dietas livres de cloro foi associada 

com o aumento progressivo da renina plasmática e, da mesma forma, a administração de cloro 

conduziu à diminuição da renina plasmática em ratos alimentados com dietas sem cloro (Müller, 

Schwendener-canlas e Henzi, 1986; Devi e Jani, 2009). Em humanos, a hipertensão derivada 

do cloreto de sódio depende da administração de ambos sódio e cloro, enquanto em modelos 

experimentais com roedores e em estudos clínicos com pessoas hipertensas a pressão arterial e 

o volume sanguíneo não aumentaram com a ingestão de níveis elevados de sódio e sem cloro. 

Por outro lado, a furosemida, usada no tratamento médico da ICC, bloqueia o transporte de 

cloro na ansa de Henle ascendente, pelo que pode-se desenvolver hipocloremia (bem como 

hiponatremia) no insuficiente cardíaco (Devi e Jani, 2009). Assim, estes estudos sugerem que 
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para além dos níveis de sódio da dieta, é importante ter atenção também ao nível de cloro 

(Thatcher et al., 2010). 

Num estudo com o objetivo de determinar os efeitos clínicos, ecocardiográficos e 

neurohormonais de uma dieta com baixo teor em sódio (0,4 g/1000kcal) em comparação com 

uma dieta moderada em sódio (0,7 g/1000kcal) em cães em tratamento para insuficiência 

cardíaca secundária a cardiomiopatia dilatada, ou a doença valvular crónica (Rush et al., 2000), 

os valores de sódio e cloro séricos diminuíram significativamente nos animais alimentados com 

a dieta com baixo teor em sódio. Ao longo do estudo foram observadas várias alterações 

eletrolíticas, como hiponatremia, hipocloremia, hipomagnesiemia e hipercalemia, que são 

comuns em insuficientes cardíacos e que sugerem que a composição da dieta pode exacerbar 

estas alterações. Apesar de não terem sido encontradas diferenças clínicas significativas, 

ecocardiograficamente verificou-se que a dimensão máxima do átrio direito diminuiu nos cães 

que estavam a ser alimentados com a dieta com baixo teor em sódio. A diminuição das 

dimensões cardíacas foi mais visível nos cães com doença valvular crónica, sendo que o VHS 

e outras variáveis ecocardiográficas mostraram essa diminuição. Apesar destes resultados, o 

facto do tamanho da amostra não ser suficientemente grande e dos valores de sódio das duas 

dietas usadas não serem dramaticamente diferentes leva-nos a interpretar os resultados com 

algum cuidado. 

Noutro estudo, comparou-se também o efeito de uma dieta com composição adequada 

a doentes cardíacos, ou seja, esta dieta cardíaca não tinha apenas restrição de sódio, tinha outros 

nutrientes que são benéficos no doente cardíaco, com outra dieta fisiológica.. A dieta cardíaca 

possuía 62 mg/100kcal de sódio, enquanto a dieta fisiológica tinha 151 mg/100kcal. Para além 

desta diferença. a dieta cardíaca apresentava um teor mais alto em energia, taurina, ácidos 

gordos essenciais, vitamina C e E, L-carnitina e arginina (Freeman, Rush e Markwell, 2006). 

Os animais, doentes cardíacos e animais saudáveis, foram inicialmente submetidos a uma dieta 

igual e com menor quantidade de sódio e mais tarde foram divididos em dois grupos aos quais 

foram atribuídas uma das duas dietas, cardíaca ou fisiológica. Aquando da mudança para a dieta 

comum verificou-se um aumento na aldosterona, provavelmente pela ativação neuroendócrina 

desencadeada pela restrição de sódio. No grupo da dieta cardíaca verificou-se uma diminuição 

das dimensões cardíacas que não se tinha observado após a dieta comum inicial. Este resultado 

não permite,  no entanto, inferir que foi o sódio o nutriente responsável por esta diminuição, 

uma vez que a composição das dietas relativamente aos restantes nutrientes era muito diferente 

(Freeman, Rush e Markwell, 2006). 
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Num animal com doença cardíaca mas sem insuficiência cardíaca, Freeman (Freeman, 

1998) não recomenda restrição severa de sódio mas aconselha que se evitem dietas ricas em 

sódio (<0,4% MS, que corresponde a 1 g/1000kcal, num alimento com 4000kcal/kg MS) e 

alimentos caseiros. Quando a insuficiência cardíaca se instala, recomenda-se uma maior 

restrição (<0,3% MS, equivalente a 0,75 g/1000kcal). Geralmente, os níveis de sódio 

recomendados na dieta de animais cardíacos são de 0,08% a 0,25% MS (equivalente a 0,2 a 

0,625 g/1000kcal) e os níveis de cloro são normalmente 1,5 vezes os níveis de sódio (Thatcher 

et al., 2010). Como referido anteriormente, a restrição severa de sódio em fases iniciais não está 

recomendada, sendo que se aconselha evitar o excesso de sódio e cloro. Ao primeiro sinal de 

dilatação cardíaca aconselha-se a restrição de sódio e cloro ao limite superior do intervalo 

recomendado (0,15 a 0,25% MS, equivalente a 0,375 a 0,625 g/1000kcal). À medida que as 

alterações estruturais se vão agravando, os níveis deste nutriente devem-se ir reduzindo 

gradualmente (Thatcher et al., 2010). 

É importante notar, já que é um aspeto frequentemente descurado, que a água pode 

constituir uma fonte importante de sódio e cloro. Nos doentes cardíacos em que pretendemos 

fazer restrição mais severa devemos considerar fornecer água destilada ou água com menos de 

150 ppm de sódio (Thatcher et al., 2010). Outra fonte de sódio importante é os alimentos usados 

para administrar medicamentos ao animal, que muitas vezes têm um elevado teor em sódio 

(normalmente queijo, fiambre, manteiga, etc) (Freeman et al., 2003; Atkins et al., 2009) 

Durante o estágio no Hospital Veterinário do Restelo, os cardiologistas da equipa 

médica transmitiram que, segundo a sua experiência, os animais não comem as dietas 

comerciais cardíacas existentes e atribuem esse facto à baixa palatabilidade devido à restrição 

severa de sódio. Por esse facto, o que muitas vezes recomendam são dietas comerciais renais, 

que têm uma restrição moderada de sódio e que é melhor aceite pelos animais. Contudo, de 

acordo com a revisão bibliográfica, esta prática não é  correta, uma vez que estas dietas têm um 

nível de restrição proteica, que não é aconselhável num paciente cardíaco em que a caquexia é 

muito comum. Assim, estas dietas renais apenas devem ser usadas em doentes cardíacos com 

doença renal concomitante (Freeman, 1998; Freeman, Rush e Markwell, 2006). 

 

4.2 - Ácidos Gordos Ómega-3 

Como anteriormente detalhado, um dos mecanismos para a progressão da doença 

cardíaca é a formação de fatores inflamatórios, pelo que uma abordagem terapêutica dirigida à 
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diminuição da produção destes fatores é importante no doente cardíaco. Uma forma de 

conseguir essa diminuição é através dos ácidos gordos ómega-3. Os ácidos gordos ómega-3 

mais comuns são o linolénico (ALA; C18:3 n-3), o eicosapentaenóico (EPA; C20:5 n-3) e o 

docosahexaenóico (DHA; C22:6 n-3) (Freeman, 2010). A gordura é geralmente associada a 

efeitos prejudiciais ao organismo, mas quantidades moderadas de gordura na dieta são 

essenciais não só para produção de energia mas também como transportadora de vitaminas 

lipossolúveis e de ácidos gordos essenciais (Freeman, 2010). Os ácidos gordos ómega-3 e 

ómega-6 são considerados essenciais, uma vez que o organismo não os consegue sintetizar 

(Duda, O’Shea e Stanley, 2009). São incorporados nas membranas celulares, sendo 

responsáveis pela sua integridade e fluidez e podem depois ser libertados pelas fosfolipases e, 

através das enzimas cicloxigenase e lipoxigenase, formar eicosanóides (Freeman, 2010). Os 

eicosanóides podem resultar do EPA ou do ácido araquidónico (C20:4 n-6) (ácido gordo 

ómega-6), mas sabe-se que os que derivam dos ómega-3 possuem menor efeito pró-inflamatório 

(Duda, O’Shea e Stanley, 2009; Freeman, 2010). 

O aumento da ingestão de EPA e DHA traduz-se no aumento da sua incorporação nas 

membranas celulares e à consequente diminuição de ácido araquidónico. Desta forma, os 

eicosanóides derivados do ácido araquidónico diminuem, e aqueles com menor efeito pró-

inflamatório aumentam. Por outro lado, estudos recentes mostraram que o EPA e o DHA levam 

à formação de resolvina, um eicosanóide anti-inflamatório (Duda, O’Shea e Stanley, 2009).  

O DHA, em particular, pode ser mais benéfico à função cardíaca, uma vez que o DHA 

é mais facilmente incorporado nas membranas celulares cardíacas do que o EPA (Stanley et al., 

2013). Para além disso, a administração de DHA sem EPA tem como consequência o aumento 

de EPA e DHA nas membranas celulares cardíacas, ao contrário do que acontece com a 

suplementação de apenas EPA, uma vez que este último tem uma baixa capacidade enzimática 

para formar DHA no coração (Stanley et al., 2013). Desta forma, a mesma dose de DHA 

permite um aumento no EPA+DHA total e uma diminuição do ácido araquidónico maiores do 

que o EPA (Stanley et al., 2013). Foi feito um estudo com o objetivo de avaliar os efeitos do 

tratamento com DHA na composição dos fosfolípidos das membranas celulares cardíacas, na 

estrutura e na função do ventrículo esquerdo em cães com hipertensão induzida pela infusão de 

aldosterona durante 16 semanas (Stanley et al., 2013). Foram usados 3 grupos de 8 cães Beagle: 

um grupo controlo sem infusão de aldosterona, um grupo com infusão de aldosterona e um 

placebo (2 g de óleo de milho por dia) e o terceiro grupo com infusão de aldosterona e DHA 

(1,8 g DHA por dia). Um dos resultados obtidos foi o aumento do DHA e a diminuição do ácido 
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araquidónico nas membranas celulares, o que vai de encontro ao previamente descrito. 

Contudo, a suplementação com DHA não preveniu o aumento da espessura da parede do 

ventrículo esquerdo. Apesar disso, foram feitas duas descobertas: o tratamento com DHA 

provocou um aumento da aldosterona sérica e da pressão arterial nos cães que receberam a 

infusão de aldosterona, e nesses animais, a estrutura e função ventricular não piorou (Stanley 

et al., 2013). 

Outros efeitos dos ómega-3, administrados nomeadamente através de óleo de peixe, 

incluem efeitos benéficos na inflamação, com a redução da produção de fatores inflamatórios 

(citocinas, o TNF, a IL-1, a IL-6 e espécies reativas de oxigénio), no perfil lipídico do plasma, 

na pressão arterial, na função mitocondrial do miocárdio e o aumento da condição corporal em 

animais caquéticos (Freeman et al., 1998; Duda, O’Shea e Stanley, 2009; Freeman, 2017). O 

efeito benéfico na caquexia está relacionado com a diminuição do catabolismo através do 

bloqueio do TNF e da IL-1, para além de estimular o apetite em alguns animais (Freeman, 2010, 

2012) Os ácidos gordos ómega-3 também têm efeitos na função cardíaca, diminuindo a 

remodelação cardíaca, a frequência cardíaca e a pressão arterial e melhora a função endotelial 

e dos barorrecetores (Freeman, 2010).  

Foi testado o efeito da suplementação com óleo de peixe em cães com ICC secundária 

a cardiomiopatia dilatada. Durante oito semanas foram fornecidas cápsulas de óleo de peixe 

com dosagens de 27 mg/kg PC/dia de EPA e 18 mg/kg PC/dia de DHA enquanto ao grupo 

controlo foram fornecidas cápsulas de óleo de milho (óleo rico em ácido linolénico, ou seja, 

ácidos gordos ómega 6), que interfere com o tipo de eicosanóides formados, não sendo um 

verdadeiro placebo (Freeman et al., 1998). Os resultados obtidos mostraram que a 

administração a estas doses alterou o perfil de ácidos gordos do plasma, melhorou a 

classificação de condição corporal dos animais que já apresentavam caquexia e reduziu a 

produção de IL-1 (Freeman et al., 1998). Apesar dos animais com insuficiência cardíaca terem 

ingerido menos energia do que as suas necessidades energéticas, os animais melhoraram a sua 

condição corporal, e uma explicação possível é que a alteração no metabolismo provocada pelo 

óleo de peixe fez com que a energia ingerida fosse utilizada de forma mais eficaz para a síntese 

de tecido magro (Freeman et al., 1998). Contudo, também podem ter ocorrido erros no cálculo 

das necessidades energéticas ou na estimativa da energia ingerida. 

Para além de todos estes efeitos, os ácidos gordos ómega-3 têm propriedades anti-

arrítmicas, em particular, contra a fibrilhação atrial. Os ácidos gordos ómega-3 modulam a 

corrente elétrica dependente do Na+ e dos canais de cálcio, estabilizando as células do miocárdio 
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e tornando-as mais resistentes a arritmias (Thatcher et al., 2010). Dois estudos epidemiológicos 

mostraram que o maior consumo de peixe e a concentração mais alta de ácidos gordos ómega-

3 circulantes estavam associados à menor incidência de fibrilhação atrial (Freeman, 2010, 

2012). Foi feito um estudo em 2007 com cães da raça Boxer com arritmias ventriculares em 

que, após 6 semanas de suplementação com óleo de peixe, se verificou uma redução no número 

de arritmias em comparação com os animais controlo. Contudo, esta suplementação deve ser 

feita conjuntamente com terapia médica, uma vez que os efeitos anti-arrítmicos dos ácidos 

gordos são apenas moderados (Freeman e Rush, 2007; Freeman, 2010). 

Em conclusão, os ácidos gordos ómega-3 reduzem a produção de eicosanóides mais 

potentes, tendo efeitos anti-inflamatórios, anti-arrítmicos e antitrombóticos, inibindo a 

agregação plaquetária, reduzem a perda de massa muscular, melhoram o apetite e estão 

associados a um maior tempo de sobrevivência (Slupe, Freeman e Rush, 2008; Freeman, 2017). 

Estes ácidos gordos podem ser encontrados principalmente em peixes gordos, óleos de 

soja, de colza ou de linho (Sagols e Priymenko, 2011). O óleo ou sementes de linhaça, apesar 

do seu elevado conteúdo em ómega-3, não são uma boa opção para estes animais, porque os 

ácidos gordos encontram-se sobretudo na forma de ácido linolénico que sofre uma 

transformação hepática ineficiente em EPA e DHA, tornando-se uma fonte ineficaz para o cão 

(Freeman, 2010, 2012). A dose atualmente recomendada para doentes cardíacos é de 40 mg/kg 

PC de EPA e 25 mg/kg PC de DHA e após uma semana de suplementação as concentrações 

plasmáticas aumentam consideravelmente, atingido a concentração máxima após 4 a 6 semanas 

(Freeman, 2010, 2012). Para atingirmos esta dose, o alimento deverá conter entre 0,8 a 1,5 

g/1000kcal EPA+DHA (Freeman, 2010). O valor recomendado pelo NRC na dieta para cães 

adultos saudáveis é de 0,11 g/1000kcal (Council, 2006), enquanto a FEDIAF não tem um valor 

específico como recomendação.  

Apesar dos ómega-3 serem mais importantes, não devemos excluir os ómega-6. É 

também importante o rácio entre EPA e DHA, sendo o rácio 1,5:1 o mais recomendado (Sagols 

e Priymenko, 2011). Um excesso de ómega-3 pode conduzir a peroxidação lipídica, uma vez 

que os ácidos gordos poli-insaturados são mais sensíveis à oxidação (Sagols e Priymenko, 

2011), pelo que o aumento de ingestão destes deve ser acompanhado da ingestão de 

antioxidantes. Outros efeitos adversos do excesso de ómega-3 são a deficiência em vitamina E 

e a anti-agregação plaquetária, pelo que animais com trombocitopenia não são candidatos ideais 

a receber suplementos de ácidos gordos (Freeman, 2010; Sagols e Priymenko, 2011). O óleo de 

fígado de bacalhau também não é uma boa fonte de ómega-3, uma vez que 1g contém 69 mg 
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de EPA e 110 mg de DHA, ou seja, um rácio de 0,6:1, e possui 1000 UI de vitamina A e 100 

UI de vitamina D, apresentando estas vitaminas risco de toxicidade (Freeman, 2010, 2012). 

Segundo a FEDIAF a concentração máxima destes nutrientes no alimento à qual não ocorre 

toxicidade é de 100 000 UI/1000kcal para a vitamina A e de 800 UI/1000kcal para a vitamina 

D (FEDIAF, 2017). 

A suplementação com óleo de peixe pode ser feita na forma de cápsulas ou líquida, mas 

é importante um bom controlo da qualidade, para além da presença de vitamina E como 

antioxidante na sua composição (Freeman, 2012). 

 

4.3 - Proteína 

As necessidades proteicas dos cães com doença cardíaca não estão ainda totalmente 

esclarecidas, apesar de se saber que estes animais não devem ter uma restrição proteica na sua 

dieta, devido ao risco de caquexia (Devi e Jani, 2009; Thatcher et al., 2010). Assim, os doentes 

cardíacos devem ser alimentados com uma dieta com valores adequados de proteína e de 

elevado valor nutritivo (Thatcher et al., 2010; Freeman, 2017), sendo 25 g/1000kcal o valor 

recomendado para um animal adulto em manutenção, segundo o NRC (Council, 2006), mas as 

dietas comerciais possuem normalmente entre 37,5 e 75 g/1000kcal (equivalente a 15 a 30% 

MS) (Thatcher et al., 2010). Esta diferença deve-se à menor digestibilidade e valor biológico 

das proteínas presentes nas dietas comerciais quando comparadas com as usadas pelo NRC. 

Contudo, algumas dietas dirigidas a animais com doença cardíaca possuem restrição proteica, 

e essa restrição deve ser apenas considerada em animais com alguma doença concomitante que 

o justifique (Freeman, Rush e Markwell, 2006). Muitos animais com ICC e algum grau de 

caquexia têm doenças concomitantes, nomeadamente doença renal crónica, e, nesses casos, 

pode ser necessário fornecer uma dieta com restrição proteica e com proteína de elevado valor 

nutritivo (Atkins et al., 2009; Devi e Jani, 2009). Assim, animais com ICC não devem ser 

alimentados com uma dieta renal a não ser que apresentem doença renal crónica avançada. 

Foi sugerida a hipótese de que uma dieta com alto teor em proteína poderia ser benéfica 

em estadios avançados de ICC, pelo que foi feito um estudo em ratos com o objetivo de 

investigar os efeitos de uma dieta rica em proteína no desenvolvimento de hipertrofia cardíaca, 

remodelação do ventrículo esquerdo, disfunção da contratilidade e na sobrevivência (Ribeiro et 

al., 2014). Sabemos que pessoas sujeitas a exercício físico de resistência mostram uma 

hipertrofia do músculo esquelético maior quando ingerem suplementos proteicos. Contudo, 
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uma resposta semelhante no miocárdio seria prejudicial uma vez que a hipertrofia do ventrículo 

esquerdo induzida pela hipertensão é um fator para o desenvolvimento de ICC e de mau 

prognóstico (Ribeiro et al., 2014). Neste estudo, foram fornecidas duas dietas com níveis 

diferentes de proteína (18 e 30% da energia total com origem na proteína) e mostrou-se que 

uma dieta com elevado teor proteico não tem efeito no desenvolvimento de hipertrofia cardíaca, 

disfunção da contratilidade e dilatação ventricular, pelo que não previne nem acelera estas 

alterações (Ribeiro et al., 2014). Contudo, foram usados ratos jovens e, uma vez que a ICC é 

maioritariamente encontrada em animais mais velhos, seria importante investigar se os efeitos 

são diferentes nessa faixa etária. Por outro lado, também seria interessante investigar os efeitos 

de uma dieta com baixo teor proteico na fisiopatologia e progressão da ICC (Ribeiro et al., 

2014). 

Foi feito outro estudo, desta vez em humanos, com o objetivo de testar se o aumento de 

proteína e/ou de energia ingerida em doentes com caquexia cardíaca poderia prevenir ou 

reverter essa caquexia (Rozentryt et al., 2010). Foi testado o efeito de um suplemento com alto 

teor energético (600 kcal/dia) e proteico (20 g) em variáveis como qualidade de vida, peso e 

composição corporal, função cardíaca e fatores inflamatórios (Rozentryt et al., 2010). O estudo 

teve a duração de 12 semanas, tendo sido obtidos dados no início do estudo, 6 semanas após o 

início do tratamento e 12 semanas após o início do tratamento. Os resultados mostram que 6 

semanas de suplementação levaram ao aumento do peso corporal, à melhoria da qualidade de 

vida e aumento da tolerância ao exercício, bem como à diminuição dos níveis séricos de TNF 

(Rozentryt et al., 2010). Seria interessante investigar se estes efeitos ocorrem também em cães 

com ICC. 

 

4.4 - Antioxidantes 

O stress oxidativo resulta principalmente do excesso de produção de espécies reativas 

de oxigénio (ROS) e espécies reativas de azoto (RNS), que incluem os denominados radicais 

livres. Estes, quando em excesso, ultrapassam a capacidade antioxidante de enzimas endógenas, 

como a glutationa peroxidase (GPX) e a superóxido dismutase (SOD), que juntamente com a 

catalase (CAT) são a defesa intracelular enzimática primária contra o stress oxidativo, e a outros 

agentes de defesa antioxidantes como as vitaminas A, E, C, polifenóis e carotenoides (Verk et 

al., 2017). 
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Nos doentes cardíacos a oxigenação celular é deficiente o que leva a uma disfunção do 

metabolismo celular, que ocorre a dois níveis: de uma forma crónica, o débito cardíaco de um 

insuficiente cardíaco não é suficiente para a oxigenação celular e, desta forma, a hipóxia celular 

crónica provoca uma produção regular de radicais livres. De um modo agudo, a reperfusão após 

a isquémia celular leva à libertação de uma grande quantidade de radicais livres (Sagols e 

Priymenko, 2011). Os radicais livres são produzidos pela cadeia respiratória mitocondrial, 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato oxidase (NADP), citocromo P450, xantina oxidase, 

auto-oxidação de catecolaminas ou pela ativação da óxido nítrico sintase (Verk et al., 2017).  

As espécies reativas provocam peroxidação lipídica das membranas celulares, o que 

altera a sua estabilidade e permeabilidade, podendo ter como consequência a apoptose celular. 

Por outro lado, os radicais livres atuam como mensageiros intracelulares induzindo hipertrofia 

e remodelação cardíaca, o que agrava a insuficiência cardíaca (Sagols e Priymenko, 2011). Para 

além destes efeitos citotóxicos, os radicais livres possuem também uma atividade inotrópica 

negativa, ou seja, diminuem a força de contração, diminuindo o débito cardíaco (Verk et al., 

2017). 

Um dos produtos finais da peroxidação lipídica, o malondialdeído (MDA), é o 

biomarcador de stress oxidativo mais frequentemente mensurado e está significativamente 

aumentado no sangue de humanos e de cães com insuficiência cardíaca (Verk et al., 2017). 

Num estudo foi testada a associação entre a gravidade da doença, medida pela concentração 

plasmática de NT-proBNP, e o stress oxidativo existente, medido pelo MDA, a vitamina E e a 

GPX (Verk et al., 2017). Apesar de em estudos anteriores não ter sido encontrada uma diferença 

significativa na concentração de MDA entre animais com ICC e animais controlo (Freeman, 

Brown e Rush, 1999; Freeman et al., 2005), os resultados obtidos neste estudo suportam uma 

correlação positiva em doentes cardíacos (ISACHC II e III) entre o NT-proBNP e o MDA (Verk 

et al., 2017). Contudo, não foram encontradas diferenças significativas nas variáveis de stress 

oxidativo entre os diferentes grupos ISACHC, nem em comparação com o grupo controlo, o 

que contrasta com outros estudos em medicina humana (Verk et al., 2017). Verificou-se, no 

entanto, uma atividade maior da GPX em animais com DMVM em relação aos animais com 

cardiomiopatia dilatada, o que pode ser explicado pelo facto dos animais com DMVM 

possuírem idade mais avançada do que os com cardiomiopatia dilatada (Verk et al., 2017). 

Todos estes resultados devem ser avaliados cuidadosamente, uma vez que uma das limitações 

deste estudo é o facto dos animais terem sido alimentados com dietas diferentes (Verk et al., 

2017). 
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4.4.1 - Coenzima Q10 

Um componente importante no stress oxidativo é a coenzima Q10 (CoQ10). Esta enzima 

faz parte da cadeia respiratória mitocondrial, sendo essencial na produção de energia na forma 

de ATP e também como antioxidante (Harker-Murray et al., 2000; Sagols e Priymenko, 2011). 

A sua função como antioxidante é conseguida de duas formas: de uma forma direta, eliminando 

os radicais livres que se formam, e de uma forma indireta, regenerando outras moléculas 

antioxidantes (Sagols e Priymenko, 2011). A CoQ10 pode ser sintetizada de forma endógena a 

partir da fenilalanina, da acetil-CoA, da tirosina e de sete vitaminas (B2, B3, B5, B6, B9, B12 e 

C), mas também pode ser fornecida através da dieta, nomeadamente através de carne, que é 

particularmente rica neste nutriente (Harker-Murray et al., 2000; Sagols e Priymenko, 2011). 

A dose de suplementação recomendada é de 30 a 90 mg por via oral, duas vezes por dia 

(Freeman, 1998; Sagols e Priymenko, 2011).  

Estudos anteriores descrevem níveis baixos de CoQ10 no miocárdio de doentes com ICC, 

bem como a possibilidade de reverter essa deficiência com suplementação da dieta (Harker-

Murray et al., 2000). Num estudo mais recente, compararam-se os níveis séricos e miocárdicos 

de CoQ10, a estrutura e função ventricular e a ativação neurohormonal em cães com ICC 

induzida com e sem suplementação da dieta (Harker-Murray et al., 2000). O objetivo era 

verificar se a suplementação com CoQ10 atrasava a progressão das variáveis de ICC, quer fosse 

pela prevenção da deficiência em CoQ10, ou pelo seu efeito antioxidante. Os animais foram 

alimentados com a mesma ração comercial, sendo a única diferença na dieta o suplemento de 

10 mg/kg PC/dia. No fim do estudo, a dimensão do ventrículo esquerdo no fim da diástole 

aumentou significativamente e não foi diferente entre os grupos. No grupo controlo não ocorreu 

uma diminuição significativa da concentração sérica de CoQ10 com o desenvolvimento de ICC, 

enquanto no grupo suplementado ocorreu um aumento significativo 1 semana após o início da 

suplementação (Harker-Murray et al., 2000).  

As conclusões deste estudo são que as alterações progressivas de dilatação ventricular, 

disfunção sistólica e diastólica e a ativação neurhormonal não estão associadas com a 

deficiência de CoQ10 no soro ou no miocárdio, mas a suplementação diária atrasou a hipertrofia 

cardíaca característica da ICC e foi associada a pressões de enchimento mais baixas nas fases 

iniciais da doença. Assim, a CoQ10 mostrou ter um efeito benéfico na função diastólica (Harker-

Murray et al., 2000). 
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4.4.2 - Vitamina E 

Outro nutriente importante com funções antioxidantes é a vitamina E. Os oito isómeros 

da vitamina E são vitaminas lipossolúveis com efeitos antioxidantes, sendo o mais ativo o α-

tocoferol (Sagols e Priymenko, 2011). A vitamina E é sintetizada por plantas e cianobactérias, 

sendo necessária na dieta humana e animal (Verk et al., 2017) e atua como barreira celular 

contra moléculas oxidantes (Sagols e Priymenko, 2011). Alguns estudos demonstraram a 

diminuição da concentração plasmática de vitamina E em pessoas e em cães com insuficiência 

cardíaca (Verk et al., 2017). A dose de vitamina E recomendada pelo NRC é de 7,5 

mg/1000kcal (Council, 2006). Contudo, a composição do alimento influencia a absorção 

intestinal da vitamina E, sendo necessária uma maior quantidade de vitamina E se a ração possui 

ácidos gordos poli-insaturados e uma menor quantidade se a ração possui ácidos gordos mono-

insaturados ou selénio (Sagols e Priymenko, 2011). 

 

4.4.3 - Polifenóis 

 Os polifenóis são substâncias químicas encontradas principalmente em vegetais e que 

têm também propriedades antioxidantes (Sagols e Priymenko, 2011). Num estudo feito em ratos 

provou-se que a administração diária de 35 mL de um extrato de polifenóis a 90% durante 14 

dias provocou um aumento de polifenóis nas membranas dos miócitos e uma diminuição dos 

efeitos prejudiciais do fenómeno de reperfusão após isquemia, aumentando a contratilidade do 

miocárdio, diminuindo o edema celular e a disfunção celular dos miócitos (Sagols e Priymenko, 

2011).  

 Contudo, a quantidade de polifenóis existente no alimento não reflete a quantidade que 

será absorvida e utilizada pelo organismo, pois os polifenóis polimerizados têm dificuldade em 

atravessar a mucosa intestinal, sendo que os polímeros mais pequenos são mais facilmente 

absorvidos e têm melhor ação sistémica (Sagols e Priymenko, 2011). Apesar destas evidências, 

mais estudos devem ser feitos no cão com insuficiência cardíaca para investigar os benefícios 

destas substâncias, bem como avaliar o efeito de polifenóis específicos (Sagols e Priymenko, 

2011). 
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4.5 - Potássio e Magnésio 

As necessidades em potássio são muito variáveis consoante o estadio da doença, o tipo 

e dose de diurético usado, o uso de IECA e a existência de doenças concomitantes (Freeman et 

al., 2003). O uso de furosemida aumenta a excreção de potássio, pelo que está associado ao 

desenvolvimento de hipocalemia (Freeman, 1998; Freeman et al., 2003; Devi e Jani, 2009). 

Contudo, o aumento do uso de IECA no tratamento médico da DMVM veio contrariar essa 

tendência, uma vez que estes fármacos e os diuréticos poupadores de potássio, como a 

espironolactona, diminuem a excreção de potássio, sendo a hipercalemia uma preocupação, tal 

como a hipocalemia (Freeman, 1998; Freeman et al., 2003; Devi e Jani, 2009). Pelo risco de 

deficiência e de excesso de potássio, é importante monitorizar a sua concentração sérica e 

suplementar o animal quando necessário (Freeman et al., 2003; Atkins et al., 2009; Devi e Jani, 

2009). A hipercalemia é relativamente rara, mas caso exista devem ser evitados alimentos com 

alto teor em potássio (Atkins et al., 2009). 

O magnésio, tal como o potássio, é variável consoante o uso de diuréticos, podendo estar 

diminuído pela sua excessiva excreção na urina (Freeman, 1998). A hipomagnesiemia, tal como 

a hipocalemia, está associada ao desenvolvimento de arritmias, à diminuição da contratilidade 

do miocárdio e à fraqueza muscular, para além de poder potenciar efeitos adversos da 

medicação cardíaca (Freeman, 1998). Por estes possíveis efeitos é importante também 

monitorizar as concentrações séricas de magnésio, e caso necessário suplementar o animal 

(Atkins et al., 2009). Contudo, tanto o potássio como o magnésio são iões principalmente 

intracelulares, pelo que é difícil avaliar a sua quantidade total no organismo (Thatcher et al., 

2010). 

Os alimentos para cães com DMVM devem conter pelo menos as recomendações para 

cães adultos em manutenção: 1 g/1000kcal de potássio e 0,15 g/1000kcal de magnésio, segundo 

o NRC, ou 1,25 g/1000kcal e 0,18 g/1000kcal respetivamente, segundo a FEDIAF (Council, 

2006; Thatcher et al., 2010; FEDIAF, 2017). 
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4.6 - L-Carnitina 

A L-carnitina é uma amina quaternária sintetizada a partir dos aminoácidos lisina e 

metionina que se encontra no músculo esquelético e cardíaco e possui um papel importante no 

metabolismo de ácidos gordos de cadeia longa e na produção de energia (Freeman, 1998; 

Freeman e Rush, 2007). A sua função no músculo cardíaco é importante uma vez que é um 

componente das enzimas da membrana mitocondrial que transportam ácidos gordos na forma de 

acil-carnitina para a matriz mitocondrial, onde ocorre β-oxidação e produção de energia (Fig.10) 

(Thatcher et al., 2010). Além disso, a L-carnitina livre liga-se a grupos acil e outros metabolitos 

tóxicos e transporta-os para fora da mitocôndria (Thatcher et al., 2010).  

Podemos caracterizar a deficiência em carnitina em 3 tipos: sistémica, em que a 

concentração de carnitina é baixa no plasma e tecidos; plasmática, em que a concentração 

plasmática de carnitina é baixa; e miocárdica, em que há níveis baixos de carnitina no miocárdio 

(Freeman, 1998). A deficiência em carnitina em pessoas está associada com doenças primárias 

do miocárdio, pelo que o papel deste nutriente no desenvolvimento da cardiomiopatia dilatada 

canina pode ser importante (Freeman e Rush, 2007). Apesar desta associação com a 

cardiomiopatia dilatada e não com a DMVM, mostrou-se que a indução de ICC em cães 

provocou uma redução da concentração de carnitina no miocárdio (Freeman, 1998), pelo que a 

deficiência em carnitina em cães com cardiomiopatia dilatada pode ser apenas um efeito 

secundário da doença. A suplementação com carnitina pode, assim, trazer benefícios ao 

Fig. 10 – A L-carnitina é essencial para a produção aeróbica mitocondrial de energia. Depois de entrarem na 

célula, os ácidos gordos de cadeia longa são ativados e formam acil-CoA (1). O acil-CoA é depois transportado 

para o interior da mitocôndria na forma de acil-carnitina (2) através de um canal dependente da carnitina (3). A 

acil-carnitina sofre depois β-oxidação, formando acetil-CoA (4) que vai posteriormente entrar no ciclo de Krebs 

e produzir ATP. (adaptado de Hand et al, 2010) 
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melhorar a produção de energia no miocárdio, mesmo que a sua deficiência não seja a causa 

primária da doença (Freeman e Rush, 2007). Os alimentos para cães com doença cardíaca 

devem conter 0,05 g/1000kcal de carnitina e, caso isso não aconteça, deve ser feita a 

suplementação na dose de 50 a 100 mg/kg PC por via oral a cada 8 horas (Freeman, 1998; Devi 

e Jani, 2009; Thatcher et al., 2010).  

 

4.7 - Taurina 

A taurina é um aminoácido que, ao contrário de outros, não se encontra incorporado 

numa proteína, sendo um dos aminoácidos livres mais abundantes no organismo (Sanderson et 

al., 2001). Encontra-se em maior concentração no músculo cardíaco e esquelético, no sistema 

nervoso central, na retina e nas plaquetas e está envolvido em processos metabólicos como na 

antioxidação, na atividade dos fotorrecetores da retina, na estabilização de membranas 

neuronais, no desenvolvimento do sistema nervoso, na redução da agregação plaquetária, na 

reprodução, na conjugação de ácidos biliares e na função do miocárdio (Sanderson et al., 2001). 

Pensa-se que um dos efeitos da taurina na função cardíaca seja a modulação das concentrações 

e da disponibilidade de cálcio nos tecidos, para além de inativar radicais livres e alterar a 

osmolalidade do coração, protegendo-o (Sanderson et al., 2001; Thatcher et al., 2010). Para 

além disso, a taurina tem efeitos diretos nas proteínas contráteis e é um antagonista natural da 

angiotensina II (Thatcher et al., 2010). 

Outra função da taurina é a conjugação dos ácidos biliares. Tanto o cão como o gato 

usam a taurina para conjugar ácidos biliares, pelo que há perda de taurina pela bílis. A secreção 

de bílis é estimulada pelo conteúdo em gordura e aminoácidos na dieta, pelo que o teor 

nutricional da dieta pode influenciar os níveis de excreção de taurina (Sanderson et al., 2001). 

Assim, foi feito um estudo para investigar os efeitos da gordura e proteína nas concentrações 

de taurina de cães saudáveis. Nesse estudo, foi fornecida 1 de 3 dietas a cada grupo de animais 

durante 48 meses, sendo essas dietas restritas em proteína e com diferentes teores em gordura: 

a dieta baixa em gordura possuía 13,3% MS (≡33,25 g/1000kcal) de gordura e 10,1% MS 

(≡25,25 g/1000kcal) de proteína; a dieta com elevado teor em gordura e suplementada com 

carnitina possuía 24,1% MS (≡60,25 g/1000kcal) e 10,5% MS (≡26,25 g/1000kcal), 

respetivamente; e a dieta com elevado teor em gordura sem suplementação possuía 24,2% MS 

(≡60,5 g/1000kcal) e 9,9% MS (≡24,75 g/1000kcal), respetivamente (Sanderson et al., 2001). 

O objetivo de incluir a dieta suplementada com carnitina deve-se ao facto de tanto a carnitina 
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como a taurina serem sintetizadas a partir do aminoácido metionina, e assim, ao ser fornecida 

mais carnitina, a metionina seria utilizada para a síntese de taurina. Os resultados obtidos 

mostraram que a dieta pode causar uma diminuição na concentração de taurina de cães 

saudáveis, sendo que a concentração plasmática diminuiu mais rapidamente no grupo da dieta 

com alto teor em gordura, apesar de não se encontrarem diferenças significativas no fim do 

estudo entre os 3 grupos (Sanderson et al., 2001). Outra descoberta foi que a concentração total 

de taurina dentro do mesmo grupo variou desde o início do estudo até ao fim, o que sugere que 

a restrição proteica também influenciou a concentração de taurina (Sanderson et al., 2001). Por 

fim, a suplementação com L-carnitina não mostrou prevenir a diminuição de taurina total. 

Nos gatos, a taurina é um aminoácido essencial e a sua deficiência pode causar 

cardiomiopatia dilatada e, no cão, o mesmo se verifica, embora não seja considerado um 

aminoácido essencial para esta espécie. O cão possui uma maior atividade da enzima que 

sintetiza a taurina a partir da cisteína e da metionina, o que faz com que a taurina não seja 

essencial na sua dieta (Sanderson et al., 2001; Freeman e Rush, 2007). Contudo, já foram 

descritas concentrações baixas de taurina em Cocker Spaniels e Golden Retrievers com 

cardiomiopatia dilatada (Sanderson et al., 2001; Freeman e Rush, 2007).  

Apesar da deficiência em taurina no cão estar principalmente associada a cardiomiopatia 

dilatada, fornecer taurina na dieta de cães com DMVM pode trazer benefícios, nomeadamente, 

por possuir um efeito antioxidante, por modular o cálcio nos tecidos e pelo seu efeito 

antagonista da angiotensina. Para além disso, não se conhecem efeitos tóxicos da ingestão em 

excesso de taurina em cães, pelo que não existe contraindicação à suplementação (Council, 

2006). Atualmente, a dose mínima para cães adultos em manutenção não está estabelecida, mas 

recomenda-se que uma dieta para cães doentes cardíacos possua pelo menos 0,25 g/1000kcal 

(Thatcher et al., 2010), o que é um pouco mais baixo do que a dose recomendada para animais 

com deficiência em taurina de 500 a 1000 mg por via oral a cada 8 ou 12 horas (Freeman, 1998; 

Devi e Jani, 2009). 

 

4.8 - Vitaminas B e D 

Sabe-se que a deficiência em tiamina, ou vitamina B1, é uma causa de cardiomiopatia 

em pessoas, mas há poucos estudos quanto aos níveis de vitaminas do complexo B em cães com 

doença cardíaca (Devi e Jani, 2009; Ettinger e Feldman, 2013). A deficiência em vitaminas do 

complexo B pode ser causada pela diminuição da ingestão, causada pela anorexia, ou pelo 
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aumento da excreção na urina uma vez que são vitaminas hidrossolúveis, devido ao uso de 

diuréticos no tratamento médico (Devi e Jani, 2009; Thatcher et al., 2010; Ettinger e Feldman, 

2013). Contudo, é provável que a deficiência em vitaminas do complexo B fosse mais comum 

quando a furosemida era usada como único fármaco no tratamento da ICC (Ettinger e Feldman, 

2013), uma vez que seriam necessárias doses mais altas para controlar os sinais clínicos, 

aumentando a diurese e a perda de vitaminas. Para além disso, atualmente a maioria das rações 

comerciais possuem níveis mais altos de vitaminas do complexo B do que os mínimos 

recomendados para um animal saudável, tornando a sua deficiência menos comum. Apesar de 

não se conhecerem os níveis de vitaminas do complexo B em cães com ICC, estes animais, em 

particular os que recebem diuréticos, têm maiores necessidades nestas vitaminas, uma vez que 

têm uma maior perda urinária. Assim, deve-lhes ser fornecida uma dieta com níveis altos de 

vitaminas hidrossolúveis ou então devem ser suplementados (Devi e Jani, 2009; Thatcher et al., 

2010; Ettinger e Feldman, 2013). Em geral, as vitaminas hidrossolúveis apresentam um risco 

de toxicidade reduzido, especialmente nestes casos em que há perdas na urina (Council, 2006). 

Os valores recomendados para animais adultos saudáveis pelo NRC e pela FEDIAF encontram-

se no anexo II. 

A vitamina D é outro nutriente que aparenta ter um papel importante na função cardíaca. 

Estudos mostram que o calcitriol, a forma biológica mais ativa da vitamina D, tem efeitos na 

contratilidade do miocárdio, ao ligar-se aos recetores dos miócitos e alterar o cálcio intracelular, 

promovendo o relaxamento do músculo cardíaco (Osuga et al., 2015). O músculo cardíaco 

possui recetores de vitamina D e proteínas de ligação ao cálcio dependentes do calcitriol, bem 

como canais de cálcio que são ativados pelo calcitriol (Kraus et al., 2014). Por outro lado, o 

calcitriol tem efeitos anti-hipertróficos, pelo que regula a remodelação cardíaca através da 

supressão da hormona paratiróide (Osuga et al., 2015). Também foi mostrado, num estudo 

experimental de deficiência em vitamina D, que a administração de calcitriol normalizou a 

alteração da contratilidade do miocárdio (Kraus et al., 2014).  

Em pessoas, existe uma associação entre a deficiência em vitamina D e a ICC causada 

por cardiomiopatia dilatada, a doença coronária e a hipertensão, tendo sido detetadas 

concentrações séricas baixas de 25-hidroxivitamina D (25(OH)D) em grupos de pessoas com 

ICC (Kraus et al., 2014). O cão, ao contrário de muitas espécies, não converte o 7-

dehidrocolesterol cutâneo em vitamina D após a exposição a luz ultravioleta, pelo que a dieta 

toma maior importância como fonte de vitamina D (Kraus et al., 2014).  
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Foi feito um estudo com o objetivo de conhecer as concentrações séricas de 25(OH)D 

em animais com ICC causada por doença valvular ou cardiomiopatia dilatada, bem como 

compará-las com as concentrações em animais saudáveis. Observou-se que os animais com ICC 

tinham concentrações de 25(OH)D cerca de 20% mais baixas do que os animais controlo e que 

não existiam diferenças significativas entre os animais com DMVM e cardiomiopatia dilatada 

(Kraus et al., 2014). Contudo, alguns fatores podem ter influenciado os resultados, como a raça, 

o sexo, a idade, doenças concomitantes ou a medicação, nomeadamente diuréticos, que 

poderiam aumentar a excreção de cálcio e desta forma ativar a hormona da paratiróide, que iria 

aumentar a absorção de cálcio através do aumento da produção da forma ativa da vitamina D 

(Kraus et al., 2014). Outro problema deste estudo foi a avaliação da ingestão de vitamina D, 

uma vez que as dietas dos animais não foram avaliadas quanto ao seu conteúdo em vitamina D 

e a informação foi obtida por questionários aos proprietários, pelo que pode não ser uma 

informação precisa. Apesar da associação encontrada, este estudo não mostra uma relação 

causa-efeito entre a baixa concentração de vitamina D e a doença cardíaca. 

Para investigar melhor a associação entre a vitamina D e a doença cardíaca foi feito 

outro estudo em 2015, em que se avaliou a concentração de vitamina D em animais em estadios 

diferentes de DMVM bem como a sua relação com variáveis ecocardiográficas de função e 

remodelação cardíaca (Osuga et al., 2015). Observou-se que nos cães em estadio B2, C e D as 

concentrações séricas de 25(OH)D foram significativamente mais baixas do que as dos animais 

em estadio B1 (controlo) (Osuga et al., 2015). Quanto às variáveis ecocardiográficas não foi 

feita uma associação com a concentração de vitamina D. Em conclusão, apesar da relação entre 

a doença cardíaca e a concentração baixa de vitamina D não estar totalmente esclarecida, é 

provável que essa relação exista, sendo que a suplementação com vitamina D traz benefício à 

função cardíaca. Segundo o NRC, a concentração recomendada de colecalciferol no alimento é 

de 3,4 µg/1000kcal, que corresponde à recomendação da FEDIAF de 138 UI/1000kcal de 

vitamina D (Council, 2006; FEDIAF, 2017).  

 

4.9 - Arginina 

A arginina é um aminoácido essencial para os cães, sendo um precursor do óxido nítrico, 

que é um relaxante endógeno do músculo liso dos vasos sanguíneos, o que o torna importante 

na regulação cardiovascular (Freeman, Rush e Markwell, 2006; Fascetti, A., Delaney, 2012). O 

óxido nítrico é sintetizado a partir da L-arginina e oxigénio por uma das três formas da óxido 
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nítrico sintase (NOS): a forma indutiva (iNOS), a forma endotelial (eNOS) e a forma neuronal 

(nNOS). A forma endotelial é essencial para a manutenção do tónus vascular, enquanto a iNOS 

é estimulada por fatores inflamatórios e radicais livres (Fascetti, A., Delaney, 2012). Os níveis 

elevados de iNOS e óxido nítrico resultante têm efeitos inotrópicos negativos e já se mostrou 

que pessoas e gatos com doença cardíaca possuem mais óxido nítrico circulante (Fascetti, A., 

Delaney, 2012). Contudo, enquanto a iNOS está aumentada na ICC, a eNOS está diminuída, o 

que diminui a vasodilatação dependente do endotélio, contribuindo para a intolerância ao 

exercício (Fascetti, A., Delaney, 2012). Alguns estudos em pessoas demonstraram que a 

suplementação com arginina resulta no aumento da concentração de óxido nítrico e melhora a 

vasodilatação (Freeman, Rush e Markwell, 2006; Fascetti, A., Delaney, 2012). Ainda são 

precisos mais estudos para investigar os possíveis benefícios da suplementação com arginina 

em cães com ICC, mas os níveis baixos de arginina no início de um estudo com o objetivo de 

investigar os efeitos da modificação da dieta de cães com DMVM salientam a importância que 

este nutriente pode ter (Freeman, Rush e Markwell, 2006). Segundo a FEDIAF, a recomendação 

mínima de arginina na dieta de animais adultos saudáveis é de 1,3 g/1000kcal (FEDIAF, 2017), 

enquanto a recomendação do NRC é de 0,88 g/1000kcal (Council, 2006). 
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Capítulo II - Parte Prática 

 Na segunda parte deste trabalho serão analisados quatro casos clínicos reais de 4 

animais, acompanhados no Hospital Veterinário do Restelo, cada um num estadio diferente da 

DMVM. O objetivo desta parte prática será analisar quão adequadas as dietas atuais são a cada 

animal, bem como apresentar duas recomendações (comercial e caseira) que seriam mais 

apropriadas a cada indivíduo, apesar de não terem sido aplicadas na prática.  

Uma avaliação nutricional correta inclui, para além do peso corporal, a avaliação da 

condição corporal e da condição muscular. A partir da condição corporal é possível estimar o 

peso ideal do animal e, posteriormente, estimar as suas necessidades energéticas. Na escala da 

condição corporal de 1 a 9 (Laflamme, 1997), a condição corporal ideal no cão corresponde ao 

5 e cada ponto abaixo ou acima desta pontuação corresponde a menos ou mais 10 a 15% de 

peso corporal (FEDIAF, 2017); ou seja, se um cão tem uma condição corporal de 3 em 9 

significa que o animal tem menos 20 a 30% do peso corporal ideal e, da mesma forma, um 

animal com condição corporal de 7 em 9 tem mais 20 a 30% do peso corporal ideal. Assim, 

para calcular, por exemplo, o peso ideal de um cão com 10 kg de peso vivo e uma CC de 3 em 

9 devem ser feitos os seguintes cálculos: 

10 𝑘𝑔 − 70% 

𝑥 −  100% 

𝑥 = 14,3 𝑘𝑔 

 Para cada animal foi estimado o peso ideal da forma anteriormente descrita, usando 

sempre o valor de 15% como referência, uma vez que, tratando-se de animais em risco de 

desenvolver caquexia, será mais benéfico obter um peso corporal ideal ligeiramente superior.  

Depois de estimar o peso corporal ideal, devem ser estimadas as necessidades 

energéticas diárias (DER). Para estimar as DER pelo método fracional estimam-se, em primeiro 

lugar, as necessidades energéticas em repouso (RER). Esta fração das necessidades energéticas 

estima-se com a fórmula seguinte: RER (kcal) = 70 x PC0,75 (Thatcher et al., 2010), onde PC 

corresponde ao peso corporal ideal. Consoante o nível de atividade, estadio fisiológico ou 

condição corporal, multiplica-se o valor obtido por um valor entre 1,0 e 1,8 (Tabela 3) e obtém-

se uma estimativa das DER (Thatcher et al., 2010). Em cada caso estará referido qual o valor 

utilizado. 
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Tabela 3 – Cálculo das necessidades energéticas diárias no cão 

 DER 

Adulto castrado/esterilizado 1,6 x RER 

Adulto inteiro 1,8 x RER 

Inativo/propenso a obesidade 1,4 x RER 

Perda de peso 1,0 x RER 

Cuidados intensivos 1,0 x RER 

Aumento de peso 1,2 a 1,4 x RER (do peso ideal) 

 

1 - Caso B1 

Nome: Óscar 

Raça: Greyhound 

Idade/Data de nascimento: 10 anos / 1.5.2008 

Sexo: Macho 

Inteiro/Castrado: Inteiro 

Peso atual: 21,100 kg 

CC: 4/9 

CM: 2/3 

Alojamento: Indoor e outdoor 

Atividade: Ativo. Passeios pelo menos 3x/dia, entre 10 e 20 minutos; caminha e corre 

Outros animais: Tem mais animais, são alimentados em conjunto 

Alimentação base: Ração comercial Hill’s® Prescription Diet j/d, cerca de 300g/dia, BID (não 

tem doença articular, é só preventivo) 

Arroz na ração, quantidade indeterminada, 2 a 3x/semana 

Modo de alimentação: Ad libitum 

Suplementos: Não 

Outros alimentos: Biscoitos Pedigree® Biscrok 

Alterações de apetite: Não 

Administração de medicamentos: Não toma medicamentos 

Notas: Nunca teve peso a mais. Prefere comida caseira e os biscoitos 

História clínica: 

Sopro holossistólico apical esquerdo II/VI 

Ecocardiografia: 
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- Boa função sistólica 

- Rácio AE:Ao 1,2 (normal) 

- Regurgitação mitral de 5,5 m/s, com folheto septal espessado 

- Regurgitação tricúspide de 2,0 m/s 

- VE com boa cinética e contratilidade, sem mais alterações dignas de registo 

Conclusão: DMVM e DMVT em estadio B1  

Avaliação nutricional 

Uma vez que o animal possui uma CC de 4/9, pode deduzir-se que tem menos 10 a 15% 

do peso corporal que seria considerado ideal. O peso ideal estimado deste animal é de, 

aproximadamente, 24,8 kg, ou seja, pretende-se que ele ganhe peso. Uma vez que é um animal 

ativo e inteiro, as suas necessidades energéticas diárias (DER) são estimadas usando o fator 1,6 

(Tabela 3), obtendo-se o resultado de 1245 kcal/dia: 

𝑅𝐸𝑅(𝑘𝑐𝑎𝑙) = 70 × 24,80,75 = 778 𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝐷𝐸𝑅(𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎⁄ ) = 1,6 × 778 = 1245 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎⁄  

Como se sabe que ingere aproximadamente 300 g da ração Hill’s® Prescription Diet® 

j/d, a quantidade de energia que esta ração lhe fornece atualmente é 1086 kcal/dia. Contudo, o 

animal também come arroz 2 a 3 vezes por semana e biscoitos Pedigree. Segundo a tabela de 

composição dos alimentos disponibilizada pelo Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA) (Anexo III), 100 g de arroz cozido sem sal contêm 130 kcal. Uma vez que os 

proprietários do Óscar não referem a quantidade exata de arroz que lhe dão, estima-se que seja 

cerca de 50 g de arroz 2 a 3 vezes por semana. Os biscoitos Pedigree® Biscrok fornecem 304 

kcal/100g, e, mais uma vez, não há informação exata acerca da quantidade de biscoitos que o 

Óscar come por dia, mas admitindo que come cerca de 2 biscoitos por dia, ou 60 g, ingere 182 

kcal a partir dos biscoitos. Como a dieta é diferente ao longo da semana, faz-se a estimativa da 

energia e nutrientes totais de uma semana, calculando-se de seguida a energia e nutrientes 

médios diários (Tabela 4). Desta forma, obtém-se o valor 1296 kcal/dia, ou seja, um valor 

superior à estimativa das necessidades energéticas do animal. Contudo, o Óscar continua abaixo 

da CC ideal, o que pode ser justificado pela caquexia característica no doente cardíaco, mas 

também pode ter sido feita uma sobrestimativa das quantidades realmente ingeridas ou o animal 



Parte Prática 

50 
 

pode ter um metabolismo superior à média. É importante referir que é alimentado 

conjuntamente com outros animais, o que pode também alterar as quantidades ingeridas. 

Quanto ao sódio, o Óscar encontra-se numa fase inicial da doença, pelo que uma 

restrição ligeira em sódio (0,8 a 1 g/1000kcal) será suficiente (Cardiology, sem data; Thatcher 

et al., 2010). Ao analisar a dieta atual conclui-se que o teor de sódio é demasiado baixo 

relativamente à recomendação para o estadio de DMVM atual (Cardiology, sem data; Thatcher 

et al., 2010) (0,59 g/1000kcal) (Tabela 4). 

Como já foi referido, o cloro tem também um papel importante na doença cardíaca. Por 

regra, o nível de cloro é 1,5 vezes mais alto que o valor de sódio, isto porque o sódio é, em 

geral, proveniente do cloreto de sódio. Contudo, os níveis de cloro dos alimentos da dieta do 

Óscar não são, de facto, conhecidos. 

Relativamente à proteína, tal como se observa na tabela 4, o nível da dieta é 47,8 

g/1000kcal, pelo que o Óscar está a ingerir um valor de proteína superior ao mínimo 

recomendado (Council, 2006), mas poderia beneficiar de um teor proteico mais elevado 

(Rozentryt et al., 2010; Thatcher et al., 2010). 

 

Tabela 4 – Composição da dieta atual do Óscar 

 Hill’s 

Prescription 

Diet j/d 

Biscoitos 

Pedigree 
Arroz 

Dieta 

semanal 

final 

Dieta média 

Quantidade (g) 300 g x 7 

= 2100g 

2 

biscoitos/dia 

(60g) x7 = 

420g 

50g x 3  

= 150 

 Quantidade 

diária  

Concentração 

(/1000kcal) 

Energia (kcal) 7602 1277 195 9074 1296  

Proteína (g) 388 41,3 3,9 433,2 62 47,8 

Arginina (g) -a -a 0,33 0,33 0,05 0,04  

Sódio (g) 5,0 0,42 0,0013 5,42 0,77 0,59  

Potássio (g) 14,4 -a 0,051 14,5 2,07 1,6 

Magnésio (g) 3,04 -a 0,0017 3,04 0,43 0,33  

Vitamina E (mg) 1520 -a 0,057 1520 217 167 

Vitamina D (µg) 38 -a 0 38 5,4 4,17 

EPA 8,36 -a 0 8,36 1,2 0,9 

DHA -a -a 0 - - - 

Taurina 2,36 - - 2,36 0,34 0,26 

L-carnitina 0,6 - - 0,6 0,09 0,07 
a Sem informação 
b Incluídos na lista de ingredientes mas sem informação sobre a quantidade 
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Os níveis de potássio e magnésio na dieta atual são 1,6 g/1000kcal e 0,33 g/1000kcal, 

respetivamente, estando assim acima dos mínimos recomendados (Council, 2006; Thatcher et 

al., 2010). A informação da composição dos biscoitos não refere a quantidade destes minerais, 

pelo que a sua contribuição é considerada nula. Como não são conhecidas deficiências nestes 

nutrientes, estes níveis são adequados. 

Como o Óscar ainda não toma nenhuma medicação para a DMVM, em particular 

diuréticos, a perda urinária de vitaminas do complexo B não é importante, pelo que não são um 

nutriente chave na dieta. Quanto à vitamina D, o arroz não possui este nutriente na sua 

composição. Contudo, a ração Hill’s Prescription Diet j/d, apesar de não ter os valores 

declarados, possui na sua composição vitaminas do complexo B e, sendo uma ração comercial 

completa e equilibrada, encontram-se em quantidades suficientes para cobrir as necessidades 

mínimas de um animal adulto. O nível de vitamina D é de 4,17 µg/1000kcal, pelo que se 

encontra acima do mínimo recomendado (Council, 2006; Thatcher et al., 2010). Relativamente 

à vitamina E, a dieta atual possui 167 mg/1000kcal, assegurando as necessidades nesta vitamina 

(Council, 2006). 

Em relação aos ácidos gordos, interessava saber em particular os valores de EPA e DHA. 

Apenas é dada informação sobre o EPA na ração comercial e sabe-se que tanto o arroz como 

os biscoitos não possuem EPA e DHA na sua composição. Assim, o animal não está a receber 

estes nutrientes em níveis adequados para um doente cardíaco (Freeman, 1998, 2010).  

Outros nutrientes importantes que foram referidos anteriormente são a taurina e a L-

carnitina. Estão os dois acima do recomendado para animais com doença cardíaca, porém 

encontram-se muito próximos do limite mínimo (Thatcher et al., 2010). Quanto à arginina, não 

há informação dos alimentos comerciais, pelo que se consideram nulos, e, assim, o valor da 

dieta é apenas 0,04 g/1000kcal, muito abaixo do mínimo recomendado (Council, 2006). 

Relativamente à coenzima Q10 e aos polifenóis não existe informação quanto ao teor nos 

alimentos da dieta do Óscar, pelo que se assume que seja zero. Por outro lado, a evidência do 

benefício dos polifenóis na doença cardíaca é questionável, para além de existirem vários 

polifenóis, de nem todos apresentarem benefícios e de não serem conhecidas as doses 

terapêuticas efetivas destes nutrientes. 

Para além da composição da dieta é importante avaliar o maneio nutricional. O modo 

de alimentação atual do Óscar é ad libitum, ou seja, o alimento está sempre à disposição, ainda 

que a quantidade seja controlada. A quantidade diária é dividida em apenas duas refeições. Ao 

oferecer várias refeições ao longo do dia obtém-se uma maior perda de energia, mas por outro 
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lado permite uma maior ingestão de alimento total e eventualmente um aumento da 

digestibilidade desse alimento, o que é mais benéfico para animais com disfunção da ingestão, 

absorção e metabolização dos nutrientes (Thatcher et al., 2010). Assim, um maior número de 

refeições poderá ser benéfico neste caso. 

 

Recomendação nutricional 

• Opção comercial: 

 Em primeiro lugar, é necessário averiguar se o alimento seco, que é a base da dieta do 

Óscar, é o que mais se adequa às suas necessidades. Na tabela 5 encontra-se a composição deste 

alimento em confronto com o que é a dieta objetivo, ou seja, ideal para este caso. Desta forma, 

torna-se claro que esta ração comercial não é adequada para o Óscar, uma vez que possui um 

teor proteico próximo do mínimo recomendado para um animal saudável (Council, 2006) e, 

como visto anteriormente, os doentes cardíacos necessitam de um maior teor proteico. Para 

além disso, possui uma restrição de sódio demasiado grande para o estadio de DMVM em que 

o Óscar se encontra, o que pode estar a prejudicá-lo provocando uma ativação precoce do SRAA 

(Pedersen et al., 1994; Miller et al., 2015). Os restantes nutrientes encontram-se dentro dos 

níveis definidos como objetivo na dieta final do animal. Desta forma, é indicada a mudança 

para outro alimento seco como base da dieta do Óscar. 

Tabela 5 – Objetivo da composição nutricional da dieta, do alimento seco atual e do alimento seco recomendado 

 

 Outro fator a ter em conta é o facto da dieta atual do animal possuir arroz e biscoitos. 

Ao comparar a composição da ração Hill’s Prescription Diet j/d (Tabela 5) com a composição 

 
Objetivo 

Hill’s Prescription Diet 

j/d 

Royal Canin Early 

Cardiac 

Energia (kcal/100g MS) 350 – 450 393 409 

Nutriente (g/1000kcal)    

Proteína > 45 51 59,8 

Sódio  0,8 - 1 0,66 0,89 

Potássio > 1,25 1,9 -a 

Magnésio  > 0,18 0,4 -a 

Vitamina E (mg) > 7,5 200 -b 

Vitamina D (µg) > 3,45 5 -b 

EPA EPA + DHA 

0,8-1,5 

1,1 0,65 

DHA - 0,27 

Taurina > 0,25 0,31 0,49 

L-carnitina > 0,05 0,08 0,13 
a Sem informação 
b Incluídos na lista de ingredientes mas sem informação sobre a quantidade 
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da dieta total do animal (Tabela 4) verifica-se que a adição destes alimentos extra provoca uma 

diluição nos nutrientes, ou seja, os teores proteicos, de gordura, de minerais, de vitaminas e de 

outros nutracêuticos diminuem em comparação com os teores na ração comercial seca.  

Uma boa opção para o Óscar é a ração seca Royal Canin® Early Cardiac (Tabela 5). 

Esta possui uma restrição ligeira de sódio (0,89 g/1000kcal), um teor alto em proteína (59,8 

g/1000kcal), níveis elevados de taurina (0,49 g/1000kcal) e L-carnitina (0,13 g/1000kcal) e de 

EPA e DHA (0,65 e 0,27 g/1000kcal, respetivamente). 

Para continuar a ingerir os biscoitos Pedigree, subtrai-se a energia com que estes 

contribuem (182 kcal/dia) à energia diária total (1245 kcal/dia), e obtém-se assim o valor 

energético que a ração seca terá que fornecer (1063 kcal/dia).  

Na dieta final o teor de sódio será 0,8 g/1000kcal e o teor proteico será 55,7 g/1000kcal. 

A restante composição da nova dieta total encontra-se na tabela 6. 

 

Tabela 6 -  Avaliação e escolha da dieta do Óscar 

Condição: DMVM 

em B1; CC e CM 

ligeiramente baixas 

 

Dieta objetivo 

 

Dieta atual – Hill’s® j/d 

+ arroz + biscoitos 

Dieta nova – Royal 

Canin® Early Cardiac 

288 g/dia + 2 

biscoitos/dia 

Água Ad libitum 

 

Ad libitum Ad libitum 

Energia: 

 

1245 kcal/dia 1296 kcal/dia 1245 kcal/dia 

Proteína:  

 

> 45 g/1000kcal 

Arginina: 1,3 g/1000kcal 

Proteína de elevado valor 

biológico 

47,8 g/1000kcal 

Arginina: 0,04 

g/1000kcal 

55,7 g/1000kcal 

Gordura:  

 

EPA+DHA 0,8 – 1,5 

g/1000kcal 

EPA 0,9 g/1000kcal 

 

EPA 0,65 g/1000kcal 

DHA 0,27 g/1000kcal 

Minerais: 

 

Sódio 0,8 – 1 g/1000kcal  

Potássio > 1,25 

g/1000kcal 

Magnésio > 0,18 

g/1000kcal 

Na 0,59 g/1000kcal 

K 1,6 g/1000kcal 

Mg 0,33 g/1000kcal 

 

Na 0,8 g/1000kcal 

K sem valores 

Mg sem valores 

Vitaminas: 

 

Vitamina E > 7,5 

mg/1000kcal 

Vitamina D > 

3,45µg/1000kcal 

Vitamina E: 167 

mg/1000kcal  

Vitamina D: 4,17 

 Sem valores 

Nutracêuticos L-carnitina: 0,05 

g/1000kcal  

Taurina: 0,25 g/1000kcal  

L-carnitina: 0,07 

g/1000kcal 

Taurina: 0,26 g/1000kcal 

L-carnitina 0,13 

g/1000kcal 

Taurina 0,49 g/1000kcal 

 

Modo de 

alimentação: 

Várias refeições com 

pequenas quantidades 

Ad libitum BID Três refeições diárias de 

96 g cada 

Outros:   2 biscoitos por dia 
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O Óscar terá que ingerir 288 g de ração seca Royal Canin® Early Cardiac por dia, 

idealmente repartida por três refeições de 96 g. Além disso devem ser oferecidos 2 biscoitos 

Pedigree® Biscrok por dia. Deve ter sempre água fresca disponível e devem ser evitados outros 

alimentos. É importante manter a atividade física para contrariar a perda muscular. A transição 

para este novo alimento deve ser feita gradualmente ao longo de 3 a 4 dias. O Óscar deverá 

voltar à consulta para ser reavaliado duas semanas após a transição do alimento, para que se 

possa avaliar novamente o peso e condição corporal. 

 

• Opção caseira: 

Ao formular uma dieta caseira é importante que os 6 grupos de nutrientes estejam 

presentes: proteína, gordura, hidratos de carbono, fibra, vitaminas e minerais (Schenck, 2010). 

Para além disso, devem ser tidas em conta as necessidades do animal. Para o Óscar sugere-se a 

dieta diária que se encontra na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Ingredientes usados na dieta caseira do Óscar 

Ingrediente Quantidade 

Coelho cozido 150 g 

Fígado de frango 100 g 

Arroz branco cozido 370 g 

Sementes abóbora sem casca, secas e moídas 20 g 

Óleo de peixe (salmão) 5 g 

Óleo de colza 20 g 

Brócolos cozidos 100 g 

Sal de cozinha (cloreto de sódio) 1+1/2 colheres de chá (1 c. chá = 6 g) 

VMP vitaminas 1 comprimido 

Balance It Canine 25 g 

L-Carnitine 750 MG Cápsulas Gold Nutrition 1 cápsula 

Prozis Taurine 1000mg cápsulas 1 cápsula 

 

 Com estes ingredientes, a dieta do Óscar terá a composição nutricional indicada na 

tabela 8. Desta forma, o Óscar irá ingerir 1264 kcal por dia, ou seja, um pouco mais do que as 

suas necessidades energéticas. Contudo, este valor é inferior ao que ele estava a ingerir 

anteriormente, pelo que será necessário reavaliar a cada duas semanas e aumentar a densidade 
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energética se necessário. O teor proteico é de 62 g/1000kcal, pelo que é superior ao mínimo 

recomendado para cães saudáveis (Council, 2006), mas adequado para doentes cardíacos 

(Thatcher et al., 2010) e o nível de arginina também é superior ao mínimo recomendado 

(Council, 2006; Richard e Couto, 2014).  

 

Tabela 8 – Composição da dieta caseira do Óscar 

Composição da dieta Unidade Total /dia /1000kcal Valor recomendado 

NRC 

Quantidade g 794 
 

 

Energia kcal 1264 
 

 

Matéria seca g 281 
 

 

Água g 513 
 

 

NFE g 117,2 93  

Fibra bruta g 8,0 6  

Cinza g 9,8 8  

Proteína g 78,7 62 25 

Arginina g 5,79 4,6 0,88 

Taurina g 1,00 0,8 - 

Gordura g 52,9 42 13,8 

EPA g 0,65 0,5 - 

DHA g 0,91 0,7 - 

EPA + DHA g 1,56 1,24 0,11 

Minerais     

Potássio g 3,88 3,07 1,0 

Sódio g 1,04 0,82 0,2 

Cloro g 0,44 0,35 0,3 

Magnésio g 0,5 0,36 0,15 

Vitaminas     

Vitamina D3 (Colecalciferol) µg 7,43 5,87 136 

Vitamina E (α-tocoferol) IU (mg) 121,3 95,9 7,5 

Tiamina (B1) mg 3,03 2,40 0,56 

Riboflavina (G, B2) mg 5,65 4,47 1,3 

Niacina (P, PP, B3) mg 40,83 32,30 4,25 

Ácido pantoténico ( B5) mg 14,21 11,24 3,75 

Piridoxina (B6) mg 3,27 2,59 0,375 

Biotina (B7) mg 0,03 0,02 - 

Ácido fólico (H, B9) mg 0,42 0,33 0,0675 

Cobalamina (B12) mg 0,04 0,04 0,0088 

Nutracêuticos     

Carnitina g 0,75 0,59 - 
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 Apesar do Óscar ainda se encontrar numa fase inicial de DMVM, pode beneficiar de um 

suplemento de taurina, pelo que irá receber 0,8 g/1000kcal deste nutriente com esta dieta. Os 

níveis de EPA e DHA são também adequados (Freeman, 2010; Thatcher et al., 2010). Quanto 

ao sódio, o teor da dieta é de 0,82 g/1000kcal, encontrando-se no intervalo recomendado para 

o estadio B1 (Cardiology, sem data; Thatcher et al., 2010). Os teores de potássio e magnésio 

também se encontram acima do mínimo recomendado (Council, 2006; Thatcher et al., 2010). 

Todas as vitaminas do complexo B estão presentes em valores superiores ao recomendado, bem 

como a vitamina E e D (Council, 2006). Como se adicionou o suplemento de L-carnitina, os 

valores deste nutriente encontram-se acima do recomendado (Thatcher et al., 2010). Os 

restantes nutrientes também se encontram em níveis adequados, pelo que a dieta é completa e 

equilibrada. 

Os alimentos que servem de fontes de hidratos de carbono devem ser cozinhados durante 

pelo menos 30 minutos e as fontes de proteína durante 10 minutos. Depois de cozinhados, 

devem ser triturados para que o animal não escolha apenas alguns alimentos. Os comprimidos 

multivitamínicos devem ser ingeridos conjuntamente com a refeição, juntamente com outros 

suplementos (Schenck, 2010). É importante informar os proprietários que o tempo de 

conservação é bastante mais baixo do que o de alimentos comerciais, pelo que devem ser 

conservados no frigorífico até aos 2 dias seguintes à sua confeção. No caso de se pretender 

congelar, os suplementos vitamínicos e minerais não devem ser adicionados (Schenck, 2010) e 

os alimentos devem ser descongelados no frigorífico. Depois de oferecer o alimento ao animal, 

deve ser consumido em meia hora, caso contrário deve ser rejeitado (Schenck, 2010) e 

diminuída a dose da refeição. 

A quantidade diária de alimento é de 794 g e recomenda-se que sejam oferecidas 3 

refeições ao longo do dia. Assim, cada refeição deverá conter cerca de 265 g da mistura de 

alimentos. O Óscar deve voltar à consulta duas semanas após iniciar esta dieta para ser 

reavaliado. Pretende-se que o animal aumente de peso, mas de forma controlada, pelo que se o 

aumento de peso for inferior a 1% ou superior a 3%, a recomendação energética deve ser 

alterada em 10 a 20% e o animal deve voltar a ser reavaliado após duas semanas. 

 

2 - Caso B2 

Nome: Acer 

Raça: Whippet 
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Idade/Data de nascimento: 14 anos / 06.09.2003 

Sexo: Macho 

Inteiro/Castrado: Inteiro 

Peso: 7,200 kg 

CC: 3/9 

CM: 2/3 

Alojamento: Outdoor 

Atividade: Ativo. Passeios pelo menos 3x/dia, entre 10 e 20 minutos; caminha e corre 

Outros animais: Tem mais animais, são alimentados em conjunto 

Alimentação base: Ração comercial Hill’s® Prescription Diet j/d, cerca de 130g/dia, BID  

         Arroz na ração, quantidade indeterminada, 2 a 3x/semana 

Modo de alimentação: Ad libitum 

Suplementos: Não 

Outros alimentos: Não 

Alterações de apetite: Não 

Administração de medicamentos: Omnicondro com fiambre 

Notas: Nunca teve peso a mais. Prefere comida caseira.  

História clínica: 

Sopro holossistólico apical esquerdo IV/VI 

Ecocardiografia: 

- Boa função sistólica 

- Racio AE:Ao 1,5 (normal limite superior) 

- Regurgitação mitral de 5,7 m/s, com folheto septal espessado 

- Regurgitação tricúspide de 2,2 m/s. 

- VE com boa cinética e contratilidade, e hipertrofia excêntrica compensatória (remodelação 

cardíaca secundária) 

Recentemente alguns problemas articulares e dificuldade locomotora associada à perda de 

massa muscular crónica. 

Conclusão: DMVM e DMVT em estadio B2 avançado, com indicação para pimobendam. 

Medicação: Vetmedin (pimobendan) 0,3 mg/kg BID 
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Avaliação nutricional 

Uma vez que o animal possui uma CC de 3 na escala de 9, podemos deduzir que tem 

menos 20 a 30% do peso corporal que seria considerado ideal. Assim, o peso ideal estimado do 

Acer seria 10,3 kg, pelo que se pretende que ele ganhe peso. Uma vez que é um animal ativo e 

inteiro a estimativa das suas necessidades energéticas diárias obtém-se usando o fator 1,6 

(Tabela 3) e o resultado é 644 kcal/dia.  

𝑅𝐸𝑅 (𝑘𝑐𝑎𝑙) = 70 × 10,30,75 = 402,5 𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝐷𝐸𝑅 (𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎) = 1,6 ×⁄ 402,5 = 644 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎⁄  

Como ingere aproximadamente 130 g da ração Hill’s® Prescription Diet j/d, a 

quantidade de energia que esta ração lhe fornece atualmente é 470 kcal/dia. Contudo, o animal 

também come arroz 2 a 3 vezes por semana e fiambre quando toma Omnicondro. Tal como 

para o caso anterior, foi feita uma tabela com a dieta semanal e dieta média diária do Acer 

(Tabela 9).  

Tabela 9 – Composição da dieta atual do Acer 
 

Hill’s® 

Prescription 

Diet j/d 

Arroz Fiambre 
Dieta 

semanal 
Dieta média 

Quantidade (g) 
910 150 35 

 
Quantidade 

média 

Concentração 

(/1000kcal) 

Energia (kcal) 3294 195 57,4 3546,6 506,7 
 

Proteína (g) 168,00 4,04 5,80 177,8 25,4 50,1 

Arginina (g) -a 0,33 0,29 0,6 0,1 0,18 

Sódio (g) 2,17 0,00 0,28 2,5 0,4 0,69 

Potássio (g) 6,26 0,05 0,10 6,4 0,9 1,81 

Magnésio (g) 1,32 0,02 0,007 1,3 0,2 0,38 

Vitamina E 

(mg) 

659 0,06 0,028 658,9 94,1 185,8 

Vitamina D 

(µg) 

16,47 0 0,25 16,7 2,4 4,7 

EPA (g) 3,6 0 0 3,6 0,5 1,0 

DHA (g) 0 0 0 0 0 0 

Taurina 1,0 0 0 1,0 0,146 0,29 

L-carnitina 0,26 0 0 0,26 0,038 0,07 

Glucosamina 

(mg) 

560 0 0 560 80 157,9 

Condroítina 

(mg) 

291,2 0 0 291,2 41,6 82,1 

a Sem informação 
b Incluídos na lista de ingredientes mas sem informação sobre a quantidade 
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Em média está a ingerir 506,7 kcal por dia, o que é inferior às suas necessidades 

energéticas estimadas. Relativamente ao sódio, o Acer já possui evidências de remodelação 

cardíaca, pelo que se recomenda uma restrição moderada de sódio entre 0,5 a 0,8 g/1000kcal 

(Cardiology, sem data; Thatcher et al., 2010). No total, o Acer está a ingerir 0,69 g/1000kcal 

de sódio, ou seja, encontra-se no intervalo recomendado. Quanto ao cloro não existe informação 

quanto a este nutriente. 

Quanto à proteína, o nível da dieta atual é 50,1 g/1000kcal pelo que o Acer está a receber 

mais do que o mínimo recomendado de proteína (Council, 2006) para um animal saudável, mas 

beneficiaria de um teor proteico mais alto. Comparando com o caso anterior, e uma vez que 

nenhum dos animais apresenta doença renal, o nível de proteína da dieta do Acer é mais 

adequado do que o nível da dieta do Óscar. 

Em relação ao potássio e ao magnésio, a dieta atual possui 1,8 e 0,38 g/1000kcal 

respetivamente, estando assim acima dos níveis mínimos recomendados (Council, 2006; 

Thatcher et al., 2010) para um cão saudável. Uma vez que não são conhecidas alterações nas 

concentrações plasmáticas destes iões não é necessária uma recomendação diferente. 

Tal como o Óscar, o Acer ainda não toma diuréticos, pelo que a perda urinária de 

vitaminas do complexo B não é uma preocupação. Quanto à vitamina D, está a receber 4,7 

µg/1000kcal, ou seja, mais do que o mínimo recomendado (Council, 2006) para um animal 

saudável. O mesmo acontece com a vitamina E, uma vez que a dieta lhe fornece 185 

mg/1000kcal, um nível adequado e acima do mínimo recomendado (Council, 2006). 

Quanto aos ácidos gordos, repete-se a situação já descrita no caso do Óscar. O arroz e o 

fiambre não possuem EPA e DHA na sua composição e, mais uma vez, só há informação acerca 

do EPA na ração comercial. Assim, assume-se que o animal não está a receber DHA. 

O nível de taurina é adequado (Thatcher et al., 2010), tal como o nível de L-carnitina 

(Thatcher et al., 2010). Quanto à arginina, sabe-se que está a receber 0,18 g/1000kcal, pelo que 

está abaixo do mínimo recomendado (Council, 2006). Mas uma vez que não há informação 

sobre o teor na ração comercial este não é o valor real. Relativamente à coenzima Q10 e aos 

polifenóis, não existe informação quanto ao teor nos alimentos da dieta do Acer, pelo que se 

assume que seja zero. 

O Acer tem problemas articulares pelo que seria potencialmente benéfico se a sua dieta 

contesse glucosamina e condroítina, para melhorar a sua mobilidade. A dose recomendada é de 

25 a 50 mg/kg PC/dia de glucosamina e 15 a 40 mg/kg PC/dia de condroítina (Thatcher et al., 

2010). A ração comercial atual possui estes dois componentes, estando o Acer a ingerir 80 mg 
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de glucosamina e 41 mg de condroítina por dia, no total, a partir da ração comercial. Para além 

disso, o Acer toma meio comprimido de Omnicondro todos os dias. Cada comprimido possui 

1000 mg de glucosamina e 535 mg de condroítina, pelo que o Acer ingere 500 mg de 

glucosamina e 267,5 mg de condroítina. Desta forma, o Acer está a ingerir 580 mg de 

glucosamina e 308 mg de condroítina  no total, por dia, o que corresponde a 80,5 mg/kg PC de 

glucosamina e 42,8 mg/kg PC de condroítina. Desta forma, o Acer está a ingerir valores acima 

dos intervalos recomendados por kg de peso corporal. 

O Acer é alimentado ad libitum duas vezes por dia, o que é um bom método de 

alimentação. Contudo, pode ser mais benéfico repartir em mais refeições a quantidade diária, 

uma vez que pode aumentar a ingestão total de alimento durante o dia. 

 

Recomendação nutricional 

• Opção comercial: 

Tal como para o caso anterior, é importante comparar a composição do alimento base 

da dieta do Acer com a composição da dieta objetivo (Tabela 10). Após analisar a tabela 

verifica-se que o alimento seco atual é adequado, pelo que não é necessário alterar o alimento 

base da dieta. Para além disso, ao comparar a composição do alimento seco Hill’s Prescription 

Diet j/d e a composição da dieta atual com arroz e fiambre (Tabela 9) verifica-se que estes 

alimentos extra não trazem qualquer benefício, uma vez que provocam uma diminuição em 

quase todos os nutrientes. Apenas o sódio se encontra mais alto na dieta atual, o que pode ser 

explicado pelo alto teor em sódio do fiambre atualmente administrado com a medicação. 

Tabela 10 – Composição nutricional objetivo e do alimento seco atual 

 Objetivo Hill’s Prescription Diet j/d 

Energia (kcal/100g MS) 350 – 450  393  

Nutriente (g/1000kcal)   

Proteína > 45 51 

Sódio  0,5 – 0,8 0,66 

Potássio > 1,25 1,9 

Magnésio  > 0,18 0,4 

Vitamina E (mg) > 7,5 200 

Vitamina D (µg) > 3,45 5 

EPA EPA + DHA  

0,8-1,5 

1,1 

DHA -a 

Taurina > 0,25 0,31 

L-carnitina > 0,05 0,08 

Glucosamina ≤ 0,25 0,15 

Condroítina ≤ 0,2 0,07 
aSem informação 
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 O Acer necessita de uma restrição de sódio maior, entre 0,5 e 0,8 g/1000kcal 

(Cardiology, sem data; Thatcher et al., 2010). Outro facto a ter em atenção é o Acer apresentar 

dificuldades locomotoras e problemas articulares, sendo a ração Hill’s® Prescription Diet j/d 

importante para a sua qualidade de vida. Esta ração possui a maioria dos nutrientes chave para 

o Acer (taurina, L-carnitina, glucosamina e condroítina) e possui um teor de sódio adequado 

(0,66 g/1000kcal), pelo que é uma boa opção.  

As necessidades energéticas diárias estimadas do Acer são de 644 kcal, pelo que deve 

ingerir 178 g de ração por dia, idealmente dividindo em 3 refeições de 59 g cada. 

 Em relação aos problemas articulares também é importante continuar a ingerir 

Omnicondro, uma vez que o alimento seco iria fornecer glucosamina e condroítina em níveis 

demasiado baixos. Desta forma, ao ingerir esta quantidade de alimento seco e meio comprimido 

de Omnicondro o Acer irá receber 610 mg/dia de glucosamina e 325 mg/dia de condroítina, ou 

seja, 59 mg/kg PC de glucosamina e 31,5 mg/kg PC de condroítina. 

Um dos problemas desta ração comercial é o baixo teor em EPA e DHA, pelo que se 

aconselha que se administre uma cápsula de Omniomega® por dia, o que vai aumentar o nível 

de EPA para 1,4 g/1000kcal e de DHA para 0,2 g/1000kcal. Com esta adição, o Acer irá ingerir 

no total 653 kcal/dia. A composição da nova dieta encontra-se na tabela 11. 

Como o Acer comia fiambre para tomar a medicação, é importante trocar este alimento 

por outro pobre em sódio ou, alternativamente, tentar treiná-lo para aceitar a medicação sem 

alimento. Alguns alimentos que podem ser usados em alternativa são frutas, como a maçã ou a 

laranja ou pequenos pedaços de frango cozido sem sal. 

 Apesar de não se fazer alteração no alimento, o Acer deve ser reavaliado após duas 

semanas com esta nova quantidade de ração e suplementos. Mais uma vez deve ser avaliada a 

variação de peso corporal e ajustar a recomendação energética se necessário. É importante 

informar os proprietários que devem evitar oferecer fiambre e outros alimentos caseiros ao 

animal. Apesar das dificuldades locomotoras que já apresenta, é essencial manter o animal 

ativo, fazendo exercício mais moderado.  
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Tabela 11 – Avaliação e escolha da dieta do Acer 

Condição: DMVM e 

DMVT em B2; 

Problemas 

articulares; CC e CM 

baixas 

Dieta objetivo 
Dieta atual – Hill’s® j/d 

+ arroz + fiambre 

Dieta nova – Hill’s® j/d 

+ Omniomega+ 

Omnicondro 

Água Ad libitum Ad libitum Ad libitum 

Energia: 

 

3500 – 4500 kcal/kg 506,7 kcal/dia 653 kcal/dia 

Proteína:  

 

> 45 g/1000kcal 

Arginina: 1,3 g/1000kcal 

Proteína de elevado valor 

biológico 

50,1 g/1000kcal 

Arginina: 0,18 

g/1000kcal 

50,3 g/1000kcal 

Gordura:  

 

EPA+DHA 0,8 – 1,5 

g/1000kcal 

EPA 1 g/1000kcal EPA 1,4 g/1000kcal 

DHA 0,2 g/1000kcal 

Minerais: 

 

Sódio 0,5 – 0,8 

g/1000kcal 

Potássio > 1 ,25 

g/1000kcal 

Magnésio > 0,18 

g/1000kcal 

Na 0,69 g/1000kcal 

K 1,81 g/1000kcal 

Mg 0,38 g/1000kcal 

Na 0,65 g/1000kcal 

K 1,9 g/1000kcal 

Mg 0,4 g/1000kcal 

Vitaminas: 

 

Vitamina E > 7,5 

mg/1000kcal 

Vitamina D > 

3,45µg/1000kcal 

Vitamina E 185 

mg/1000kcal 

Vitamina D 4,7 

µg/1000kcal 

Vitamina E 266 

mg/1000kcal 

Vitamina D 4,9 

µg/1000kcal 

Nutracêuticos L-carnitina: 0,05 

g/1000kcal  

Taurina: 0,25 g/1000kcal 

 

L-carnitina: 0,07 

g/1000kcal 

Taurina: 0,29 g/1000kcal 

L-carnitina: 0,08 

g/1000kcal 

Taurina: 0,31 

g/1000kcal 

 

Modo de 

alimentação: 

Várias refeições com 

pequenas quantidades 

Ad libitum BID Três refeições de 59 g 

cada (178 g no total) por 

dia 

 
 

Outros: 

Glucosamina 25 a 50 

mg/kg PC/dia 

Condroitina 15 a 40 

mg/kg PC/dia  

 

Glucosamina 80,5 

mg/kg PC/dia 

Condroítina 42,8 mg/kg 

PC/dia 

Glucosamina 59 mg/kg 

PC/dia 

Condroítina 31,5 mg/kg 

PC/dia 

 

• Opção caseira: 

Na dieta do Acer existe outro fator além da DMVM a ter em consideração, uma vez que 

ele possui doença articular. Assim, é benéfico introduzir EPA e DHA, bem como glucosamina 

e condroítina na dieta (Thatcher et al., 2010). Para isso mantém-se o Omnicondro que o Acer 

já tomava anteriormente. Os ingredientes e respetivas quantidades da nova dieta diária do Acer 

encontram-se na tabela 12. Com esta dieta o Acer irá ingerir 672 kcal por dia, ou seja, um pouco 

mais do que as suas necessidades energéticas, mas não é uma diferença relevante. Após a 

transição alimentar o peso corporal será reavaliado e, se necessário, a dose será ajustada. 
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Tabela 12 – Ingredientes da dieta caseira recomendada para o Acer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A composição nutricional da dieta encontra-se na tabela 13. Possui um teor proteico alto 

(60 g/1000kcal) e um teor em sódio moderado (0,57 g/1000kcal). Para além disso, possui níveis 

adequados de arginina, potássio, magnésio e L-carnitina. A taurina está presente em níveis mais 

altos do que o recomendado (Thatcher et al., 2010). Quanto às vitaminas, todas as vitaminas 

estão presentes em valores acima do recomendado para um animal saudável, visto não haver 

recomendações descritas para doentes cardíacos. Os níveis de glucosamina e condroítina 

também são adequados. Os valores de EPA e DHA estão acima do recomendado para doentes 

cardíacos (Thatcher et al., 2010) e para animais com doença articular (Thatcher et al., 2010). 

Para estes últimos recomenda-se um total de ácidos gordos ómega 3 de 3,5 a 4% MS (o que 

corresponde a 8,75 a 10 g/1000kcal num alimento com 400 kcal/100g MS (Thatcher et al., 

2010)), um valor de EPA entre 0,4 e 1,1% MS (equivalente a 1 a 2,75 g/1000kcal) e um rácio 

de ómega 6:ómega 3 inferior a 1:1 (Thatcher et al., 2010). Assim, todos estes requisitos são 

satisfeitos com esta dieta. Os restantes nutrientes que não estão declarados na tabela 13 

encontram-se em níveis adequados na dieta, tornando-a uma dieta completa e equilibrada. 

A quantidade diária de alimento será de 420 g, pelo que o Acer deve fazer 3 refeições 

ao longo do dia, com cerca de 140 g cada. Duas semanas após o início desta nova dieta o animal 

deve voltar à consulta para ser reavaliado. Pretende-se que o animal aumente de peso, mas de 

forma controlada, pelo que se deve ter atenção à variação de peso corporal e ajustar a 

recomendação energética. 

Ingrediente Quantidade 

Vaca, carne para guisado, magra e gordura, cozido 90 g 

Batata cozida sem pele, sem sal 310 g 

Sementes abóbora sem casca, secas e moídas 20 g 

Óleo de peixe (salmão) 3 g 

Óleo de soja 8 g 

Espinafre, congelados, cozidos, escorridos, sem sal 10 g 

Sal de cozinha (cloreto de sódio) ½ colher de chá (1 c.chá = 6 g) 

Prozis Taurina 1000 mg cápsulas 1 cápsula 

L-Carnitine 750 MG Cápsulas Gold Nutrition 1 cápsula 

Balance It, Canine 10 g 

Omnicondro ½ comprimido 

Omniomega  1 cápsula 
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Tabela 13 – Composição nutricional da dieta caseira diária do Acer 

 Unidade Quantidade/dia /1000kcal Valor recomendado 

NRC (/1000kcal) 

Quantidade g 420    

Energia kcal 672    

Matéria seca g 146    

Água g 274    

NFE g 56,6 84  

Fibra bruta g 7,5 11  

Cinza g 5,9 9  

Proteína g  40,4 60 25 

Arginina g  3,29 4,9 0,88 

Taurina g  1,0 1,49 - 

Gordura g  32,3 48 13,8 

Ómega 3 total g 5,88 8,74 - 

EPA g  2,15 3,2 - 

DHA g  2,86 4,3 - 

EPA + DHA g  5,00 7,43 0,11 

Rácio ómega-6:ómega-3  0,85 0,85 - 

Minerais     

Potássio g  2,37 3,53 1,0 

Sódio g  0,39 0,57 0,2 

Cloro g  0,18 0,3 0,3 

Magnésio g 0,3 0,42 0,15 

Vitaminas     

Vitamina D3 (Colecalciferol) IU  115 170 136 

Vitamina E (α-tocoferol) IU (mg) 90,7 134,8 7,5 

Tiamina (B1) mg  0,71 1,06 0,56 

Riboflavina (G, B2) mg  1,23 1,84 1,3 

Niacina (P, PP, B3) mg  10,69 15,90 4,25 

Ácido pantoténico (B5) mg  3,91 5,82 3,75 

Piridoxina (B6) mg  1,52 2,26 0,375 

Biotina (B7) mg  0,00 0,00 - 

Ácido fólico (H, B9) mg  0,07 0,11 0,0675 

Cobalamina (B12) mg  0,01 0,01 0,0088 

Nutracêuticos     

Glucosamina mg 267,5  397,81 - 

Condroítina mg 500  743,56 - 

Carnitina g 0,75  1,11 - 
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3 - Caso C 

Nome: Gorki 

Raça: SRD  

Idade/Data de nascimento: 13 anos / 15.11.2004 

Sexo: Macho  

Inteiro/Castrado: Inteiro 

Peso: 12,800 kg 

CC: 4/9 

CM: 2/3 

Alojamento: Indoor 

Atividade: Pouco ativo, passeia 1-2x/dia, entre 10 e 20 minutos, apenas caminha 

Outros animais: Não  

Alimentação base: Royal Canin® Renal húmida, ½ lata, BID, há 3 anos 

        Royal Canin® Renal seca, cerca de 155g, BID, há 3 anos 

        Mistura de arroz e frango e massa e peixe, quantidade indeterminada, 

BID, desde sempre 

Modo de alimentação: 2 refeições diárias 

Suplementos: Não  

Outros alimentos: Não 

Alterações de apetite: Não 

Administração de medicamentos: Com fiambre e queijo 

Notas: Nunca teve peso a mais. Prefere comida caseira. Recusa ração seca sem mais nada. 

História clínica: 

Tosse e cansaço  

Sopro holossistólico apical esquerdo IV/VI 

Radiografia latero-lateral e dorsoventral: cardiomegalia ligeira com dilatação ligeira direita; 

padrão brônquico moderado difuso (provável doença pulmonar obstrutiva crónica) 

Ecocardiografia:  

- Boa função sistólica 

- Rácio AE:Ao 1,6 (superior ao normal) 

- Regurgitação mitral de 6 m/s  

- Regurgitação tricúspide de 2,9 m/s  

- Ligeira remodelação VE 
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Ligeira uremia pré renal: 41 mg/dl (normal 6-25) 

Ligeira hipocalcemia: 1,1 mmol/L (normal 1,2-1,4) 

Conclusão: DMVM e DMVT em estadio C 

Medicação: 

- Furosoral (furosemida) 2 mg/kg BID;  

- Fortekor (benazepril) 0,5 mg/kg SID;   

- Pimosure (pimobendam) 0,3 mg/kg BID;  

- Kimimove 1 comprimido SID 

 

Avaliação nutricional 

Uma vez que o animal possui uma CC de 4 na escala de 9, deduz-se que tem menos 10 

a 15% do peso corporal que seria considerado ideal. Assim, o peso ideal estimado do Gorki 

seria 15 kg, pelo que deve aumentar de peso. Uma vez que é um animal pouco ativo e inteiro 

as suas necessidades energéticas diárias são estimadas utilizando o fator 1,4 (Tabela 3), obtendo 

o valor 747 kcal/dia. 

𝑅𝐸𝑅 (𝑘𝑐𝑎𝑙) = 70 × 150,75 = 533,5 𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝐷𝐸𝑅 (𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎) = 1,4 ×⁄ 533,5 = 747 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎⁄  

Como ingere aproximadamente meia lata de 200 g de Royal Canin® Renal húmida 

ingere 155,2 kcal provenientes deste alimento. Outro alimento da dieta do Gorki é a ração da 

Royal Canin® Renal seca, cerca de 155 g por dia, que correspondem a 592,1 kcal. 

Para além destes alimentos, a dieta do Gorki inclui arroz, frango, massa, peixe, fiambre 

e queijo. Como não existe informação sobre as quantidades exatas estima-se que seja oferecida 

ao Gorki a quantidade de cerca de 50 g de arroz e 25 g de frango ou de 50 g de massa e 25 g de 

peixe por dia. Tal como nos casos anteriores, a dieta varia ao longo da semana, pelo que se 

estima a dieta média semanal (Tabela 14). Assumindo que os proprietários não ofereciam estes 

alimentos todos no mesmo dia e, por exemplo, numa semana em 3 dias comia arroz e frango e 

noutros 3 dias comia massa e peixe, obtêm-se os valores que constam na tabela 14. O Gorki 

ainda come fiambre e queijo como auxílio na administração de medicamentos. O Gorki tem 

atualmente 6 tomas de medicamento ao longo de um dia, pelo que estimando que são usadas 5 

g de fiambre e queijo em cada toma, pode no total ingerir 15 g de fiambre e 15 g de queijo. 

Somando todas as fontes de energia, o Gorki estaria a receber mais energia do que a estimada 

para as suas necessidades (Tabela 14). Contudo, o animal tem um peso inferior ao ideal, o que 

pode ser explicado por vários motivos: estas estimativas podem não ser as mais corretas, uma 
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vez que falta informação quanto à quantidade exata de cada alimento; sabe-se que o Gorki se 

recusa a comer ração seca sem mais nada, pelo que a ingestão pode ser consideravelmente mais 

baixa; outra explicação para a condição corporal baixa apesar da energia da dieta será o mau 

aproveitamento das calorias por parte do organismo, característico de animais com doença 

cardíaca ou a possibilidade do Gorki possuir um metabolismo superior à média. 

 

Tabela 14 – Composição da dieta atual do Gorki 

 

Quanto ao sódio, uma vez que a insuficiência cardíaca está instalada, a restrição 

recomendada para o Gorki seria uma restrição mais marcada, entre 0,4 e 0,5 g/1000kcal 

(Cardiology, sem data; Thatcher et al., 2010). O teor de sódio da dieta atual do Gorki é de 0,95 

g/1000kcal, ou seja, está muito acima do recomendado para esta fase da DMVM. Mais uma 

vez, não há informação quanto ao teor em cloro.  

Relativamente ao teor proteico, a dieta atual tem 42,7 g/1000kcal, o que é inferior ao 

mínimo recomendado de 45 g/1000kcal para um animal saudável (Thatcher et al., 2010; 

FEDIAF, 2017). Uma vez que o Gorki já apresenta uma ligeira uremia pré-renal, é uma 

indicação de que o rim pode estar a ser sobrecarregado pelos metabolitos proteicos. Assim, será 

aconselhada esta restrição ligeira na proteína. 
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Dieta média 

Quantidade 

(g) 
1085 700 150 75 150 75 105 105  Quant. 

Média 

Concentração 

(/1000kcal) 

Energia 

(kcal) 
4145 1086,4 195 

185,

3 
237 

12

9 

172,

2 

374,

9 

6524

,4 
932,1  

Proteína (g) 151,7 37,8 4,04 14,7 8,7 
18,

32 

17,3

9 

26,2

4 

278,

9 
39,8 42,7 

Arginina (g) -a -a 0,33 0,98 0,31 
1,1

0 
0,88 1,01 4,6 0,66 0,71 

Sódio (g) 3,7 0,54 0 0,04 0,00 
0,0

5 
0,84 1,01 6,2 0,89 0,95 

Potássio (g) 6,6 1,52 0,05 0,07 0,07 
0,3

1 
0,29 0,19 9,1 1,31 1,40 

Magnésio 

(g) 
-a -a 0,02 0,01 0,03 

0,0

3 
0,02 0,03 0,1 0,02 0,02 

Vitamina E 

(mg) 
-a -a 0,06 0,20 0,09 

0,0

0 
0,08 0,25 0,7 0,10 0,11 

Vitamina D 

(µg) 
26,9 4,62 0 0,11 0 

0,0

0 
0,76 0,52 33,0 4,7 5,05 

EPA + 

DHA(g) 
5 1,05 0 0,04 0 1,2 0 0 7,3 1,04 1,12 

a Sem informação 
b Incluídos na lista de ingredientes mas sem informação sobre a quantidade 
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O nível de potássio da dieta encontra-se acima do mínimo recomendado, mas o mesmo 

não acontece com o nível de magnésio (Council, 2006; Thatcher et al., 2010). Contudo, é 

importante notar que não se conhecem os valores de magnésio dos alimentos comerciais, o que 

pode estar a subestimar o teor de magnésio total. É também importante analisar os níveis 

sanguíneos, uma vez que a medicação que o Gorki faz pode alterar a excreção e a retenção 

destes iões. Atualmente não se identificou deficiência, pelo que os valores mínimos 

recomendados serão suficientes. 

 Como o Gorki toma furosemida, a perda urinária de vitaminas hidrossolúveis é um 

problema, pelo que interessa saber os níveis da dieta. O nível de vitaminas do complexo B não 

é conhecido, mas todos os alimentos caseiros possuem diferentes vitaminas B em diferentes 

concentrações (Anexo III) e assume-se que os alimentos comerciais, sendo alimentos completos 

e equilibrados, possuem estas vitaminas em valores adequados. Também para a vitamina E 

acontece o mesmo, não existindo informação dos alimentos comerciais, os alimentos caseiros 

não são suficientes para assegurar o mínimo recomendado. Em relação à vitamina D, a dieta 

atual tem 5,05 µg/1000kcal, ou seja, um nível superior ao mínimo (Council, 2006; Thatcher et 

al., 2010). 

 Neste caso conhecem-se os valores de EPA e DHA da dieta, estando o animal a receber 

1,12 g/1000kcal (≡0,15 g/kg0,75), sendo um valor adequado (Freeman, 1998, 2010). Quanto à 

arginina, o valor de 0,71 g/1000kcal é inferior ao recomendado (Council, 2006). Em relação à 

taurina, L-carnitina, coenzima Q10 e polifenóis, não há qualquer informação acerca da sua 

presença nos alimentos ou acerca da quantidade que possuem. 

 O método de alimentação do Gorki é de duas refeições diárias. Tal como para os casos 

anteriores, será mais benéfico aumentar o número de refeições, diminuindo a quantidade de 

cada refeição. 

 

Recomendação nutricional 

• Opção comercial: 

Mais uma vez é feita uma comparação entre a composição da dieta objetivo e as 

composições dos alimentos comerciais utilizados na dieta atual do Gorki (Tabela 15). Apesar 

da dieta atual ter um perfil analítico diferente, é fácil verificar que os alimentos comerciais 

renais apresentam um teor proteico demasiado baixo e um teor em sódio demasiado alto. Para 

além disso, estes alimentos não possuem taurina nem L-carnitina na sua composição. Desta 
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forma, os alimentos comerciais da dieta do Gorki não são os que mais benefícios lhe trazem e , 

por isso, está indicada uma alteração na dieta do Gorki.  

Em relação aos restantes alimentos da dieta atual, comparando a composição dos 

alimentos comerciais com a composição da dieta total (Tabela 14), conclui-se que a adição dos 

alimentos caseiros contribuiu para o aumento do teor proteico e para a diluição de outros 

nutrientes. Contudo, um dos efeitos mais prejudiciais é o aumento do teor de sódio, dado que o 

fiambre e queijo tendem a possuir um nível alto deste mineral. Desta forma, apesar de trazerem 

alguns benefícios, a adição destes alimentos não faz com que a dieta seja a mais adequada.  

Tabela 15 – Objetivo de composição da dieta final e composição dos alimentos comerciais atuais e novos 

 

Como o Gorki não come ração seca sem mais nada, o ideal será fazer uma mistura de 

ração seca e alimento húmido. Essa seleção deve ser feita com atenção aos valores de sódio dos 

dois alimentos, para além dos restantes nutrientes chave. Uma opção que satisfaz estes critérios 

é uma mistura de ração seca Hill’s Prescription Diet k/d+Mobility, indicada para animais com 

doença renal e problemas articulares, e do alimento húmido Hill’s® Prescription Diet g/d, 

indicada para animais geriátricos (Tabela 15).  

 

Objetivo 

Royal 

Canin 

Renal 

húmida 

Royal Canin 

Renal seca 

Hill’s 

Prescription 

Diet Canine k/d 

+ Mobility seca 

Hill’s 

Prescription 

Diet Canine 

g/d húmida 

Energia 

(kcal/100g MS) 
350 – 450 456 424 452 350 

Humidade (%)  66 10 10 70 

Nutriente 

(g/1000kcal) 
     

Proteína > 45 34,8 36,6 33,8 53 

Sódio 0,4 – 0,5 0,5 0,9 0,42 0,6 

Potássio > 1,25 1,4 1,6 1,5 2 

Magnésio > 0,18 -a -a 0,27 0,2 

Vitamina E 

(mg) 
> 7,5 -a -a 125 224 

Vitamina D  

(µg) 
> 3,45 4,25 6,5 -b -b 

EPA +DHA 0,8 - 1,5 0,97 1,2 EPA 0,9 -a 

Taurina > 0,25 -a -a -b -b 

L-carnitina > 0,05 -a -a 0,123 -a 

a Sem informação 
b Incluídos na lista de ingredientes mas sem informação sobre a quantidade 
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O teor proteico na nova dieta será mais baixo (39 g/1000kcal) (Tabela 16), para que o 

funcionamento renal melhore e, assim, os níveis de ureia normalizem. Relativamente ao sódio, 

a dieta final terá 0,47 g/1000kcal, sendo um valor dentro do intervalo recomendado 

(Cardiology, sem data).  

Tabela 16 - Avaliação e escolha da nova dieta do Gorki 

Condição: DMVM 

em C; CC e CM 

ligeiramente baixas; 

DPOC 

Dieta objetivo 

Dieta atual – RC renal 

húmida+RC renal 

seca+arroz e 

frango+massa e 

peixe+queijo+fiambre 

Dieta nova – Hill’s 

k/d+Mobility seca + 

Hill’s Prescription Diet 

g/d lata 

Água Ad libitum 

 

Ad libitum Ad libitum 

Energia: 

 

747 kcal/dia 932,1 kcal/dia 765 kcal/dia 

Proteína:  

 

< 45 g/1000kcal  

Arginina: 1,3 g/1000kcal 

Proteína de elevado valor 

biológico 

42,7 g/1000kcal 

Arginina: 0,71 

g/1000kcal 

39 g/1000kcal 

Arginina: - 

Gordura:  

 

EPA+DHA 0,8 – 1,5 

g/1000kcal 

EPA 0,05 g/1000kcal 

DHA 0,14 g/1000kcal 

EPA – 1,09 g/1000kcal 

DHA – 0,34 g/1000kcal 

Minerais: 

 

Sódio 0,4 – 0,5 

g/1000kcal 

Potássio 1 ,25 g/1000kcal 

Magnésio 0,18 

g/1000kcal 

Na 0,95 g/1000kcal 

K 1,4 g/1000kcal 

Mg 0,02 g/1000kcal 

Na 0,47 g/1000kcal 

K 1,62 g/1000kcal 

Mg 0,24 g/1000kcal 

Vitaminas: 

 

Vitamina E 7,5 

mg/1000kcal 

Vitaminas complexo B  

Vitamina D 

3,45µg/1000kcal 

Vitamina E 0,11 

mg/1000kcal 

Vitaminas B sem 

informação completa 

Vitamina D 5,05 

µg/1000kcal 

Vitamina E 211 

mg/1000kcal 

Vitaminas B e D sem 

valores mas nos 

ingredientes 

Nutracêuticos Coenzima Q10: 30 a 90 

mg BID (suplemento) 

L-carnitina: 0,05 

g/1000kcal  

Taurina: 0,25 g/1000kcal  

Sem informação L-carnitina 0,08 

g/1000kcal 

1 cápsula Prozis 

Coenzima Q10 30 mg 

1 cápsula Prozis 

Taurina 1000mg 

 

Modo de 

alimentação: 

Várias refeições com 

pequenas quantidades 

2 refeições diárias Três refeições diárias 

com 42 g de ração seca e 

77 g de húmido cada 

 
 

Outros: 

  2 cápsulas Omniomega 

1 cp Kimimove (500 mg 

glucosamina + 250 mg 

condroítina) 

 
 

Os níveis de potássio e de magnésio são superiores ao mínimo para um animal saudável 

(Council, 2006; Thatcher et al., 2010). Os valores de taurina nos alimentos não são conhecidos, 
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apesar de constar na lista de ingredientes dos alimentos comerciais. Como não se conhecem os 

valores exatos deste nutriente, o melhor é suplementar com 1 cápsula de Prozis Taurina por dia. 

Quanto à L-carnitina, encontra-se em níveis superiores ao recomendado (Thatcher et al., 2010). 

Os níveis de vitamina E são adequados, mas os de vitaminas B e D não são conhecidos, apesar 

destes nutrientes constarem na lista de ingredientes. 

Relativamente aos ácidos gordos EPA e DHA não existe informação quanto aos valores 

nestes alimentos, pelo que se aconselha adicionar 2 cápsulas do suplemento Omniomega. Desta 

forma, os níveis de EPA e DHA serão, respetivamente, 1,09 e 0,34 g/1000kcal (≡ 0,12 e 0,04 

g/kg0,75). O Gorki toma atualmente 1 comprimido Kimimove, pelo que irá continuar esta 

medicação que fornece 500 mg de glucosamina e 250 mg de condroítina. Para além destes 

suplementos, uma vez que o animal se encontra num estadio mais avançado da doença, poderá 

ser benéfico um suplemento de coenzima Q10. Assim, introduz-se 1 cápsula Prozis Coenzima 

Q10 que lhe fornece 30 mg deste nutracêutico. 

As necessidades energéticas diárias do Gorki são 747 kcal. Oferecendo 125 g de ração 

seca o animal ingere 507 kcal. As restantes 240 kcal serão fornecidas pelo alimento húmido, 

cerca de 230 g. Conjuntamente com as cápsulas Omniomega a energia total da dieta é 765 kcal. 

Estas são as quantidades diárias e o ideal é reparti-las por três refeições, em que se irá misturar 

42 g de ração seca com 77 g de alimento húmido. 

Um dos problemas da dieta atual do Gorki é a administração de medicamentos com 

alimentos caseiros. A alternativa ideal seria ensinar os proprietários a administrar os 

comprimidos sem alimento. Caso o animal não colabore o melhor será administrar os 

medicamentos com frutas que são pobres em sódio, como a maçã ou a laranja, ou com 

quantidades pequenas do alimento húmido. 

A transição para esta nova dieta deverá ser gradual, ao longo de 3 a 4 dias em que se 

deve misturar o alimento antigo com os novos, de forma a ir aumentando os novos e diminuindo 

os antigos. É importante que o animal se mantenha ativo para evitar a perda de massa muscular, 

mas não deve fazer exercício excessivo, uma vez que pode descompensar a parte cardíaca. O 

Gorki deve voltar à consulta duas semanas após a transição alimentar estar completa, para 

reavaliar o peso e condição corporal, bem como novos sinais clínicos de ICC que possam surgir. 

No caso do peso corporal aumentar menos de 1 ou mais de 3%, a recomendação energética 

deve ser alterada em 10 a 20% e o animal deve ser reavaliado novamente após duas semanas. 

• Opção caseira 
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O Gorki encontra-se numa fase mais avançada da DMVM pelo que necessita de uma 

restrição maior de sódio. Uma dieta que se recomenda neste caso encontra-se na tabela 17. Com 

esta dieta o Gorki irá receber 782 kcal por dia, o que é um valor um pouco mais alto do que as 

suas necessidades estimadas, diferença que não é significativa.  

 

Tabela 17 – Ingredientes da dieta caseira recomendada para o Gorki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A composição nutricional da nova dieta está descrita na tabela 18. Possui uma restrição 

ligeira em proteína (39 g/1000kcal) e níveis adequados de arginina. Tem ainda níveis altos de 

taurina (0,89 g/1000kcal) e de L-carnitina (0,96 g/1000kcal). Os ácidos gordos EPA e DHA 

encontram-se também em níveis adequados (0,85 g/1000kcal, que corresponde a 0,1 g/kg0,75). 

Quanto aos minerais, todos estão presentes em níveis superiores ao recomendado. O sódio, em 

particular, encontra-se no intervalo adequado a este estadio da DMVM (0,4 g/1000kcal). Todas 

as vitaminas se encontram presentes em níveis adequados. Outros nutrientes não declarados na 

tabela estão também em níveis adequados, tornando esta uma dieta completa e equilibrada. 

O Gorki irá ingerir 417 g de alimento por dia, divididas por 3 refeições de 

aproximadamente 139 g cada. Deve voltar à consulta duas semanas depois de iniciar esta dieta, 

para ser reavaliado. Tal como referido anteriormente, a percentagem de variação de peso deve 

ser entre 1 e 3 % e, no caso de ocorrer uma variação menor ou maior, a recomendação energética 

deve ser alterada e feita uma nova reavaliação duas semanas depois dessa alteração. 

 

Ingrediente Quantidade 

Peixe, cavala, Atlântico, cozido 55 g 

Clara de ovo, cozida 35 g (1 ovo) 

Quinoa, cozido 240 g 

Sementes abóbora sem casca, secas e moídas 10 g 

Óleo de milho 10 g 

Gordura de frango 20 g 

Abóbora, cozida 30 g 

Balance It, Feline-K 15 g 

L-Carnitine 750 MG Cápsulas Gold Nutrition 1 cápsula 

Kimimove 1 comprimido 

Prozis Coenzyme Q10 30mg 1 cápsula 
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Tabela 18 – Composição nutricional da dieta caseira recomendada para o Gorki 

Composição da Dieta Unidade Quantidade/dia /1000kcal 

Valor 

recomendado 

NRC 

Quantidade g 417    

Energia kcal 782    

Matéria seca g 156    

Água g 261    

NFE g 53,9 69  

Fibra bruta g 7,3 9  

Cinza g 3,5 5  

Proteína g  30,7 39 25 

Arginina g  2,37 3,0 0,88 

Taurina g  0,69 0,89 - 

Gordura g  49,3 63 13,8 

EPA g  0,28 0,4 - 

DHA g  0,42 0,5 - 

EPA + DHA g  0,66 0,85 0,11 

Minerais     

Potássio g  2,21 2,82 1,0 

Sódio g  0,32 0,4 0,2 

Cloro g  0,98 1,25 0,3 

Magnésio g 0,3 0,4 0,15 

Vitaminas     

Vitamina D3 (Colecalciferol) IU  211 269 136 

Vitamina E (α-tocoferol) IU (mg) 101,2 129,4 7,5 

Tiamina (B1) mg  6,26 8,01 0,56 

Riboflavina (G, B2) mg  30,24 38,66 1,3 

Niacina (P, PP, B3) mg  65,99 84,37 4,25 

Ácido pantoténico (B5) mg  28,31 36,20 3,75 

Piridoxina (B6) mg  3,63 4,64 0,375 

Biotina (B7) mg  0,03 0,04 - 

Ácido fólico (H, B9) mg  1,98 2,54 0,0675 

Cobalamina (B12) mg  0,05 0,06 0,0088 

Nutracêuticos     

Carnitina g 0,75 0,96 - 

Glucosamina mg 250  319,61  

Condroítina mg 500  639,22  
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4 - Caso D 

Nome: Yoshi 

Raça: SRD  

Idade/Data de nascimento: 17 anos / 26.05.2001 

Sexo: Macho   

Inteiro/Castrado: Castrado  

Peso: 7,300 kg  

CC: 4/9  

CM: 2/3  

Alojamento: Indoor  

Atividade: Pouco ativo, passeia 1-2x/dia, entre 10 e 20 minutos, apenas caminha  

Outros animais: Não  

Alimentação base: Royal Canin® Renal seca, muito pouca quantidade, 2x/dia, há 5 anos 

         Latas Natures:Menu® Pato húmida, 1 lata/dia, há 5 meses 

         Arroz com frango, quantidade indeterminada, 2x/dia, há 2 anos 

         Latas Royal Canin® Renal húmida, 1 lata/dia, há 5 anos 

Modo de alimentação: 2 refeições diárias  

Suplementos: Nutriplus gel  

Outros alimentos: Não  

Alterações de apetite: Cada vez mais caprichoso 

Administração de medicamentos: Com Nutriplus gel ou sem nada 

Notas: Nunca teve peso a mais. Prefere as latas natures. Recusa ração seca.  

História clínica: 

Já teve 2 episódios de insuficiência cardíaca aguda, com edema pulmonar grave  

Doença renal crónica concomitante: creatinina 4,6 mg/dl (normal <2) e ureia 132 mg/dl (normal 

6-25); rácio proteína:creatinina na urina 1,1 (normal <0,5); estadio IRIS 3, proteinúrico e não 

hipertenso (pressão arterial 130/110/81 mmHg). 

Sopro holossistólico apical esquerdo VI/VI 

Ecocardiografia: 

- Rácio AE:Ao 2,4 (superior ao normal) 

- Regurgitação mitral de 5 m/s 

- Regurgitação tricúspide de 4,5 m/s, com hipertensão pulmonar 
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ECG: Frequência cardíaca 150 bpm sem fibrilhação atrial (FA). Taquicardia supraventricular 

paroxística e esporádicas extrassístoles ventriculares multifocais simples. Desenvolveu FA 

depois. 

Ecografia abdominal: prostatomegália com quistos, líquido livre anecogénico, intestinos 

espessados, hepatomegália. 

Conclusão: DMVM e DMVT em estadio D com doença renal crónica concomitante. 

Prognóstico reservado. 

Medicação: 

Coração: 

- Pimobendan 0,3 mg/kg BID 

- Furosemida 3 mg/kg TID  

- Espironolactona 2 mg/kg SID 

- Benazepril 0,5 mg/kg BID 

- Digoxina 5 ug/kg BID 

- Amiodarona 12 mg/kg BID (para fibrilhação atrial) 

Rim: 

- Soro SC EOD 100 ml LR 

- WeNefro 1 ml SID 

- Ipakitine 1 colher de chá SID 

- Benazepril (já faz para o coração) 

 

Avaliação nutricional 

Uma vez que o animal possui uma CC de 4/9 significa que tem menos 10 a 15% do peso 

corporal que seria considerado ideal. Assim, o peso ideal estimado do Yoshi seria 8,5 kg. Uma 

vez que é um animal pouco ativo e castrado as suas necessidades energéticas diárias estimam-

se usando o fator 1,4 (Tabela 3) e obtém-se o valor de 488 kcal/dia. 

𝑅𝐸𝑅 (𝑘𝑐𝑎𝑙) = 70 × 8,50,75 = 348,5 𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝐷𝐸𝑅 (𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎) = 1,4 ×⁄ 348,5 = 488 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎⁄  

Como ingere aproximadamente 1 lata de 200g de Royal Canin® Renal húmida, a 

energia fornecida por este alimento é de 310,4 kcal. Para além deste alimento, o Yoshi também 

come 1 lata de 400 g da marca Natures:Menu de Pato, por dia. A energia que ingere por dia a 

partir deste alimento é 408 kcal. Outros componentes da dieta são arroz com frango, pouca 
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quantidade de ração seca Royal Canin® Renal e Nutriplus Gel. Uma vez que o Yoshi recusa a 

ração seca, a estimativa será de apenas 30 g de ração por dia. Contudo, esta estimativa pode ser 

demasiado alta, visto que o animal pode não ingerir ração seca por completo. Quanto ao arroz 

com frango, estimando que num dia come cerca de 30 g de arroz e 20 g de frango, a composição 

total da dieta do Yoshi será a que consta na tabela 19. O Nutriplus Gel é usado como auxílio 

para administração de medicamentos. Em suma, seria de esperar que o Yoshi ingerisse cerca de 

965 kcal/dia, ou seja, quase o dobro das suas necessidades energéticas estimadas. Tal como no 

caso anterior é importante ter em consideração o facto de não existir informação objetiva quanto 

às quantidades de cada alimento, pelo que a energia realmente ingerida pode ter sido 

sobrestimada. Aliado a esse facto, volta a surgir a alteração no metabolismo dos animais com 

doença cardíaca que pode contribuir para a baixa condição corporal apesar da energia ingerida. 

 

Tabela 19 – Composição da dieta atual do Yoshi 
 

Royal Canin Renal 

húmida 

Royal Canin 

Renal seca 

Natures:menu 

Duck 
N

u
tr

ip
lu

s 
g

el
 

A
rr
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z 

F
ra

n
g
o
 

Q
u

an
ti

d
ad

e 

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 

/1
0
0

0
k

ca
l 

Quantidade (g) 200 30 400 10 30 20   

Energia (kcal) 310,4 114,6 407,2 43,9 39 49 965  

Proteína (g) 10,8 4,19 41,98 0,12 0,81 3,92 61,8 64,1 

Arginina (g) -a -a -a -a 0,07 0,26 0,33 0,34 

Sódio (g) 0,16 0,10 -a -a 0,00 0,01 0,27 0,28 

Potássio (g) 0,43 0,18 -a 0,006 0,01 0,02 0,65 0,68 

Magnésio (g) -a -a -a 0,002 0,004 0,00 0,01 0,01 

Fósforo (g) 0,22 0,06 -a 0,00 0,013 0,02 0,31 0,32 

Vitamina E (mg) -a -a 11,81 10,98 0,01 0,05 22,8 23,7 

Vitamina D (µg) 1,32 0,74 2,00 0,94 0 0,03 5,03 5,21 

EPA + DHA (g) 0,3 0,14 -a -a 0 0,01 0,45 0,47 

a Sem informação 
b Incluídos na lista de ingredientes mas sem informação sobre a quantidade 

  

Uma vez que o Yoshi está numa fase avançada de DMVM e insuficiência cardíaca, a 

restrição de sódio recomendada é de 0,2 a 0,4 g/1000kcal (Cardiology, sem data; Pedersen et 

al., 1994; Freeman, 1998). A dieta atual tem 0,28 g/1000kcal de sódio, pelo que se encontra no 

intervalo recomendado. Contudo, não são conhecidas as concentrações de sódio das latas 

Natures:menu nem do Nutriplus Gel, pelo que o valor real pode ser mais alto. 



Parte Prática 

77 
 

 Como o Yoshi é também um doente renal crónico, temos que tomar em consideração 

outros nutrientes. O tratamento nutricional mais comumente sugerido para animais com doença 

renal crónica (DRC) é a introdução de uma dieta renal na alimentação do animal. Estes 

alimentos possuem características como restrição de proteína, fósforo e sódio, teor alto em 

vitaminas B e fibra solúvel, aumento da densidade energética, suplementação de ácidos gordos 

ómega 3 e de antioxidantes(Polzin, 2013). Assim, é importante ajustar o teor proteico da dieta, 

uma vez que uma dieta deficiente em proteína terá como consequência a subnutrição e o excesso 

levará a maior esforço renal e azotemia. Por outro lado, é essencial o uso de fontes proteicas de 

elevado valor biológico. Recomenda-se uma restrição proteica de 14 a 20% MS (equivalente a 

35 a 50 g/1000kcal num alimento com 4000kcal/kg MS) (Forrester, Adams e Allen, 2006). A 

dieta atual do Yoshi possui 64,1 g/1000kcal de proteína, o que é um nível demasiado alto para 

um doente renal. 

 O fósforo é outro nutriente chave no maneio da doença renal crónica. Os rins são os 

órgãos primários na excreção do fósforo, pelo que à medida que a função renal se deteriora, 

ocorre maior retenção de fósforo, e essa retenção pode ter consequências como o 

hiperparatiroidismo secundário, a mineralização de tecidos e a progressão da DRC (Polzin, 

2013). Segundo o NRC, o valor mínimo de fósforo para animais saudáveis adultos é 0,75 

g/1000kcal (Council, 2006). Para animais com doença renal crónica aconselha-se uma restrição 

de 0,5 a 1,25 g/1000kcal (equivalente a 0,2 a 0,5% MS num alimento com 4000kcal/kg MS) 

(Forrester, Adams e Allen, 2006). O teor de fósforo estimado a partir da informação disponível 

da alimentação atual do Yoshi está abaixo do limite mínimo recomendado para animais 

saudáveis mas também abaixo da restrição recomendada para animais com doença renal. 

Contudo, não são conhecidos os níveis de fósforo das latas Natures:menu, e, sendo um alimento 

para animais saudáveis, deduz-se que o seu nível de fósforo seja mais alto, tendo uma 

contribuição importante na dieta final. Desta forma, não é possível saber o valor real de fósforo 

na dieta, sendo este um dos motivos para estar indicada a alteração da dieta. Por outro lado, é 

importante ter em conta que uma das medicações que o animal faz atualmente é um quelante 

de fósforo, pelo que a quantidade absorvida de fósforo não é exatamente igual à quantidade 

ingerida. 

 Quanto ao potássio, para além de ser importante no doente cardíaco, também é 

importante no doente renal, pelo que se deve ter uma atenção redobrada à homeostasia deste 

ião. Mais uma vez é importante garantir que o animal recebe os mínimos recomendados para 

um animal saudável, e, consoante as concentrações sanguíneas, ajustar com a dieta. Não há 
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informação de que o Yoshi apresentasse alguma alteração neste mineral. Tanto os níveis de 

potássio como os de magnésio no alimento Natures:menu são desconhecidos, o que altera muito 

os valores da dieta final. Assim, não é possível saber se estes nutrientes estão a ser fornecidos 

em quantidades adequadas. 

 Relativamente às vitaminas B, não existe informação quanto ao teor dos alimentos 

comerciais. Porém, o Nutriplus Gel possui na sua composição vitaminas do complexo B, 

aumentando assim a ingestão destas. Quanto à vitamina D, o nível é de 5,21 µg/1000kcal, 

estando acima do mínimo recomendado (Council, 2006; Kraus et al., 2014; Osuga et al., 2015). 

A vitamina E está a ser fornecida numa quantidade acima do recomendado (Council, 2006), 

apesar de não se conhecerem os valores nos alimentos renais. 

 Os ácidos gordos EPA e DHA são fornecidos pelos alimentos comerciais renais, apesar 

de não se saber as quantidades de cada um. Sobre os restantes alimentos o arroz não possui 

estes ácidos gordos, o frango possui mas em níveis baixos e quanto às latas Natures:menu não 

há informação. No total o animal, com a informação disponível, está a receber um valor inferior 

ao desejado (Freeman, 1998, 2010), mas é importante notar que esta estimativa foi feita com 

informação incompleta. Quanto à arginina, está também abaixo do mínimo recomendado 

(Council, 2006), mais uma vez tendo em conta que não existe informação completa sobre este 

nutriente. Os restantes nutrientes chave para os doentes cardíacos não se encontram nas 

descrições das composições dos alimentos, pelo que se assume que o animal não os está a 

ingerir. 

 O método de alimentação atual é de duas refeições diárias, que tendo em conta o apetite 

caprichoso do animal não é a melhor opção. O ideal seria repartir o alimento por mais refeições 

com menor quantidade para tentar aumentar a ingestão total. 

 

Recomendação nutricional 

• Opção comercial: 

Como nos casos anteriores, as composições dos alimentos comerciais da dieta do animal 

foram resumidos na tabela 20. Apesar dos alimentos renais satisfazerem a maior parte dos 

objetivos da dieta final, os níveis de sódio são demasiado altos para o estadio de DMVM em 

que o Yoshi se encontra. Quanto ao alimento Natures:menu, este possui um teor proteico 

demasiado alto e não é conhecido o teor em fósforo, pelo que, tendo em conta que o Yoshi tem 

doença renal crónica, este não é um alimento adequado para ele. Não existe informação sobre 
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os restantes nutrientes deste alimento. Por outro lado, nutrientes como a taurina e L-carnitina 

não constam nos constituintes dos alimentos da dieta atual do animal, pelo que não se sabe se 

o animal os está a receber. Desta forma, será indicada uma alteração da dieta do Yoshi. 

Outro ponto importante é o facto da adição dos alimentos caseiros ter provocado uma 

diminuição, ainda que ligeira, em todos os nutrientes (Tabelas 19 e 20). Contudo, esta adição 

provocou também um aumento na densidade energética. Uma vez que estes alimentos não 

trazem benefícios consideráveis, não será necessário mantê-los na nova recomendação.  

O Yoshi tem um apetite cada vez mais caprichoso e recusa completamente as rações 

secas, pelo que a melhor escolha para ele será um alimento húmido. Juntamente a este fator 

temos a doença renal crónica que limita mais a escolha do alimento mais adequado ao Yoshi. 

Um produto adequado ao caso do Yoshi é o alimento húmido Specific® Heart & Kidney 

Support. Este alimento possui um baixo teor em sódio (0,33 g/1000kcal), um baixo teor em 

fósforo (0,58 g/1000kcal), tem restrição proteica e níveis altos de taurina, L-carnitina, EPA e 

DHA (Tabela 20). 

Tabela 20 – Composição da dieta objetivo para o Yoshi, dos alimentos comerciais atuais e novos  

 

 

Objetivo 

Royal 

Canin 

Renal 

húmida 

Royal 

Canin 

Renal 

seca 

Natures:menu 

Duck 

Specific Heart 

& Kidney 

Support 

húmida 

Hill’s Prescription 

Diet Canine h/d 

húmida 

Energia 

(kcal/100g 

MS) 

350 – 

450 
456 424 443 453 433 

Humidade (%)  66 10 77 73,5 70 

Nutriente 

(g/1000kcal) 
      

Proteína < 45 34,8 36,6 103 35 39,7 

Sódio 0,2 – 0,4 0,5 0,9 -a 0,33 0,23 

Potássio > 1,25 1,4 1,6 -a 2,75 1,7 

Magnésio > 0,18 -a -a -a - 0,35 

Fósforo 
0,5 – 

1,25 
0,7 0,5 -a 0,58 1,1 

Vitamina E 

(mg) 
> 7,5 -a -a 29 -a 186 

Vitamina D  

(µg) 
> 3,45 4,25 6,5 5 -a -b 

EPA +DHA 0,8 - 1,5 0,97 1,2 -a 
EPA 2 

DHA 2,5 
-a 

Taurina > 0,25 -a -a -a 0,67 0,4 

L-carnitina > 0,05 -a -a -a 0,16 0,08 

a Sem informação 
b Incluídos na lista de ingredientes mas sem informação sobre a quantidade 
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As necessidades energéticas diárias são 488 kcal, pelo que o Yoshi teria que comer 406 

g deste alimento (cerca de 1+1/3 latas) por dia, idealmente dividindo por quatro refeições de 

cerca 102 g cada. 

Tabela 21 – Avaliação e escolha da nova dieta do Yoshi 

Condição: DMVM 

em D; DRC; CC e 

CM ligeiramente 

baixas 

Dieta objetivo 

Dieta atual – 

Natures:menu pato + 

RC renal seca e húmida 

+ arroz e frango + 

nutriplus 

Dieta nova – Specific® 

Heart & Kidney 

Support húmida 

Água Ad libitum 

Água destilada ou <150 

ppm Na 

Ad libitum Ad libitum 

Energia: 

 

488 kcal/dia 964,5 kcal/dia 488 kcal/dia 

Proteína:  

 

< 45 g/1000kcal 

Arginina: 1,3 g/1000kcal 

Proteína de elevado 

valor biológico 

64,1 g/1000kcal 

Arginina: 0,34 g/1000kcal 

35 g/1000kcal 

Gordura:  

 

EPA+DHA 0,8 – 1,5 

g/1000kcal 

EPA + DHA 0,47 

g/1000kcal 

EPA 2 g/1000kcal 

DHA 2,5 g/1000kcal 

Minerais: 

 

Sódio 0,2 – 0,4  

Cloro 1,5 x Na 

Potássio 1 ,25 

g/1000kcal 

Magnésio 0,18 

g/1000kcal 

Fósforo restrição de 0,5 

a 1,25 g/1000kcal 

Na 0,28 g/1000kcal 

K 0,68 g/1000kcal 

Mg 0,01 g/1000kcal 

P 0,32 g/1000kcal 

Na 0,33 g/1000kcal 

K 2,75 g/1000kcal 

Mg –  

P 0,58 g/1000kcal 

Vitaminas: 

 

Vitamina E 7,5 

mg/1000kcal 

Vitaminas complexo B  

Vitamina D 

3,45µg/1000kcal 

Vitamina E 23,7 

mg/1000kcal 

Vitamina D 3,07 

µg/1000kcal 

Vitaminas B sem valores 

Vitamina E e D sem 

valores mas nos 

ingredientes 

Nutracêuticos Coenzima Q10: 30 a 90 

mg BID (suplemento) 

L-carnitina: 0,05 

g/1000kcal  

Taurina: 0,25 g/1000kcal  

Sem valores ou referência L-carnitina 0,16 

g/1000kcal 

Taurina 0,67 g/1000kcal 

1 cápsula Prozis 

Coenzima Q10 30 mg 

 

Modo de 

alimentação: 

Várias refeições com 

pequenas quantidades 

Duas refeições diárias Quatro refeições diárias 

de 102 g cada (406 g no 

total) 

 

Como o Yoshi tem um apetite caprichoso, é importante ter outro alimento húmido como 

alternativa, de forma a que os proprietários possam alternar entre os dois quando notarem falta 

de interesse por um dos alimentos. O alimento húmido Hill’s® Prescription Diet Canine h/d 

(Tabela 21) tem um teor em sódio mais baixo (0,23 g/1000kcal) encontrando-se no limite 

inferior do recomendado para o estadio do Yoshi (Cardiology, sem data; Thatcher et al., 2010). 
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Possui também um teor proteico ligeiramente mais alto, mas ainda assim dentro do intervalo de 

restrição recomendada para doentes renais.  

Contém ainda taurina e L-carnitina em níveis acima do recomendado para doentes 

cardíacos (Sanderson et al., 2001; Thatcher et al., 2010). Apesar disto, o teor em fósforo é um 

pouco mais alto do que o desejável para o animal, mas tendo em conta que irá continuar a ingerir 

o quelante de fósforo, pode ser uma alternativa no caso do Yoshi não aceitar o primeiro 

alimento. Por dia o Yoshi teria que comer 375 g deste alimento (ou seja, cerca de 1 lata de 370 

g), dividindo por quatro refeições de 94 g cada.  

A administração de medicamentos com Nutriplus Gel não deve continuar a ser feita, 

uma vez que os valores de sódio não são conhecidos. Os proprietários devem ser ensinados a 

fazer a administração dos medicamentos sem alimento, ou, caso o animal não colabore, 

administrar os comprimidos com quantidades pequenas do alimento húmido ou com alimentos 

com baixo teor em sódio, como frutas. 

Este novo alimento deve ser introduzido de forma gradual, ao longo de 3 a 4 dias. Devem 

ser tentadas técnicas diferentes para tentar que o animal se interesse mais pelo alimento, como 

mudar o comedouro, mudar o sítio onde é alimentado, tentar aquecer o alimento ou, 

eventualmente, administrar um estimulante do apetite como a ciproheptadina (0,1 a 0,5 mg/kg 

PC, PO, BID ou TID (Ramsey, 2008)). Os proprietários devem manter o animal ativo, fazendo 

alguns passeios de menor duração e sem muito esforço físico. O Yoshi deve voltar à consulta 

uma semana após a transição alimentar estar completa, para que se avaliem os sinais clínicos, 

bem como o apetite e a necessidade de introduzir um estimulante do apetite. No caso do peso 

corporal sofrer uma variação inferior a 1% ou superior a 3% a recomendação energética deve 

ser alterada em 10 a 20% e o animal deve ser reavaliado novamente após duas semanas. 

 

• Opção caseira: 

Tal como para a recomendação comercial, na recomendação caseira é essencial ter em 

atenção que o Yoshi tem duas doenças que necessitam de um maneio nutricional específico. 

Assim, sugere-se a dieta que consta na tabela 22. Assim, o Yoshi irá receber 506 kcal por dia, 

tendo assim um balanço energético positivo.  

Esta dieta é benéfica tanto para a DMVM como para a doença renal crónica, uma vez 

que possui uma restrição proteica moderada de 38 g/1000kcal e restrição acentuada de sódio 

(0,36 g/1000kcal) e de fósforo (0,51 g/1000kcal) (Tabela 23). 
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Tabela 22 – Ingredientes da dieta caseira recomendada para o Yoshi 

Ingrediente Quantidade 

Peito de frango 55 g 

Clara de ovo 10 g 

Arroz branco cozido 240 g 

Óleo de soja 10 g 

Óleo de peixe, salmão 3 g 

Brócolos cozidos  30 g 

L-Carnitine 750 MG Cápsulas Gold Nutrition 1 cápsula 

Balance It, Feline-K 7 g 

Prozis Coenzyme Q10 30mg 1 cápsula 

 

Para além disso, possui níveis adequados de arginina (2,74 g/1000kcal), taurina (0,64 

g/1000kcal) e de L-carnitina (1,48 g/1000kcal). Os valores de EPA e DHA encontram-se acima 

do recomendado (1,85 g/1000kcal, equivalente a 0,21 g/kg0,75) (Freeman, 2010; Thatcher et al., 

2010).  

Quanto ao potássio e ao magnésio, estão acima dos mínimos recomendados para um 

animal saudável e, como não se sabe da existência de deficiências nestes minerais, estes níveis 

são adequados. Todas as vitaminas se encontram presentes em valores acima do recomendado. 

Os nutrientes não mencionados na tabela 23 estão também em níveis acima dos mínimos 

recomendados, pelo que a dieta é completa e equilibrada. 

A quantidade diária de alimento será 356 g, idealmente repartida por quatro refeições 

de 89 g cada. O Yoshi deve ser reavaliado duas semanas após o início desta dieta quanto ao 

peso e condição corporal. Apesar do Yoshi já apresentar intolerância marcada ao exercício, é 

importante estimular a atividade física ainda que ligeira, uma vez que pode contrariar a perda 

de massa muscular e melhorar a qualidade de vida do animal. Novamente, se a variação de peso 

corporal for inferior a 1% ou superior a 3%, a recomendação energética deve ser reavaliada e 

alterada em 10 a 20%. 
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Tabela 23 – Composição nutricional da dieta caseira recomendada para o Yoshi 

Composição da dieta Unidade Quantidade/dia /1000kcal 

Valor 

recomendado 

NRC 

Quantidade g 356 
 

 

Energia kcal 506 
 

 

Matéria seca g 114 
 

 

Água g 242 
 

 

NFE g 71,2 141  

Fibra bruta g 1,0 2  

Cinza g 1,4 3  

Proteína g 19,1 38 25 

Arginina g 1,39 2,74 0,88 

Taurina g 0,32 0,64 - 

Gordura g 15,0 30 13,8 

EPA g 0,39 0,8 - 

DHA g 0,55 1,1 - 

EPA + DHA g 0,94 1,85 0,11 

Minerais     

Fósforo g 0,26 0,51 0,75 

Potássio g 1,01 2,0 1,0 

Sódio g 0,18 0,36 0,2 

Cloro g 0,46 0,9 0,3 

Magnésio g 0,1 0,2 0,15 

Vitaminas     

Vitamina D3 (Colecalciferol) IU 83 165 136 

Vitamina E (α-tocoferol) IU (mg) 42,2 83,5 7,5 

Tiamina (B1) mg 3,19 6,31 0,56 

Riboflavina (G, B2) mg 13,97 27,61 1,3 

Niacina (P, PP, B3) mg 37,76 74,65 4,25 

Ácido pantoténico ( B5) mg 14,80 29,27 3,75 

Piridoxina (B6) mg 2,04 4,03 0,375 

Biotina (B7) mg 0,02 0,03 - 

Ácido fólico (H, B9) mg 1,06 2,10 0,0675 

Cobalamina (B12) mg 0,02 0,04 0,0088 

Nutracêuticos     

Carnitina g 0,75 1,48 - 
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Capítulo III – Conclusão 

  

 A DMVM é a doença cardíaca adquirida mais comum em cães e o seu tratamento e 

maneio possui uma componente nutricional importante que não deve ser ignorada. Existe 

atualmente muita investigação feita sobre este assunto, especialmente sobre o papel do sódio 

no tratamento da doença cardíaca, mas ainda há muito a estudar, principalmente sobre 

nutrientes como a vitamina D, a taurina, a L-carnitina e a arginina. Muitos estudos indicam que 

estes nutrientes podem eventualmente trazer benefícios aos doentes cardíacos, mas falta ainda 

obter conhecimento objetivo, bem como determinar doses terapêuticas de cada nutriente. Este 

facto faz com que sejam usadas referências para animais saudáveis, podendo não ser esses os 

valores benéficos à DMVM. Por outro lado, seria bastante interessante realizar um estudo com 

uma amostragem maior em que se avaliariam os benefícios das dietas formuladas para cada 

indivíduo. 

Após realizar este trabalho, conclui-se que a recomendação nutricional e alimentar é 

realmente importante e muitas vezes descurada. Nos casos clínicos analisados, apesar de ter 

sido feita uma recomendação de dietas específicas, como dietas renais ou para doença articular, 

estas, por vezes, não eram as mais adequadas, não trazendo verdadeiros benefícios ao animal. 

É essencial analisar em pormenor a dieta total do animal e avaliar as suas necessidades 

consoante o quadro clínico geral. Os principais nutrientes em que se encontraram problemas 

foram na proteína, no sódio, nos ácidos gordos ómega 3 e em nutracêuticos como a taurina e a 

L-carnitina. Sendo estes nutrientes chave no maneio da doença cardíaca, é importante fazer uma 

recomendação nutricional que os inclua, para assim dar ao animal todas as ferramentas 

possíveis para manter a sua qualidade de vida.  

Neste trabalho foram feitas recomendações de dietas com alimentos comerciais e de 

dietas com alimentos caseiros. Alguns proprietários preferem a facilidade de comprar um 

alimento comercial, pronto a oferecer ao animal, e que tem a garantia de possuir todos os 

nutrientes que o animal precisa. Por outro lado, existem outros proprietários que preferem 

cozinhar para o seu animal. Para além deste fator, há também a escolha do animal, que pode 

preferir alimentos caseiros aos comerciais, ou o contrário. Outra opção é a criação de dietas 

mistas, com rações comerciais e alimentos caseiros. Segundo a opinião e experiência dos 

médicos veterinários cardiologistas do Hospital Veterinário do Restelo, as rações cardíacas são, 

no geral, pouco apetecíveis para os animais, pelo que a associação de uma ração menos 

adequada com alimentos caseiros que a complementem é muitas vezes a melhor opção. 
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A formulação de dietas caseiras é uma boa escolha para os animais com DMVM que 

possuem um apetite muito caprichoso e recusam rações comerciais. Com a formulação destas 

dietas conclui-se que muitas das vezes a recomendação caseira feita aos proprietários pode não 

ser nutricionalmente completa e equilibrada, podendo provocar deficiências e/ou excessos em 

determinados nutrientes. Algo que ficou claro foi a importância de incluir suplementos 

vitamínicos e minerais nestas dietas, uma vez que os alimentos caseiros muitas vezes não são 

suficientes para cobrir essas necessidades. Isto salienta a importância de consultar um médico 

veterinário com formação e conhecimento acerca da nutrição em animais de companhia antes 

de formular uma dieta caseira. 

Um dos problemas das dietas dos animais neste trabalho é a inclusão de alimentos extra 

na dieta, como alimentos caseiros. Este não seria um problema se esta adição fosse feita por um 

especialista em nutrição animal, analisando todos os nutrientes e tendo em conta a composição 

final da dieta. A adição de alimentos como o arroz ou a massa provoca, principalmente, uma 

diluição dos nutrientes totais, uma vez que aumenta a energia total da dieta sem aumentar na 

mesma proporção os níveis de nutrientes como a proteína ou o sódio. Assim, mais uma vez, a 

recomendação nutricional e alimentar é também essencial caso se pretenda adicionar outros 

alimentos à dieta do animal.  

 Depois de analisar estes casos clínicos e avaliar os alimentos comerciais disponíveis, 

um problema ficou claro: a falta de informação acerca dos constituintes nutricionais de muitos 

dos alimentos comerciais. Esta falta de informação fez com que fosse impossível concluir 

quanto ao nível de alguns nutrientes nas dietas dos animais, e, desta forma, foi por si só um 

motivo para alterar a dieta atual. A informação incompleta limita as opções válidas e dificulta 

a escolha da melhor dieta para cada animal. Outra limitação encontrada foi a existência de 

poucos alimentos comerciais dirigidos especificamente para doentes cardíacos, em particular 

para os vários estadios da doença cardíaca. Este fator faz com que muitas vezes sejam 

recomendadas dietas menos adequadas ao animal, como dietas renais ou hepáticas.  

 Por outro lado, teria sido interessante aplicar na prática estas novas dietas recomendadas 

e analisar a resposta de cada animal, bem como avaliar a diferença entre os benefícios teóricos 

e os verdadeiramente observados. Contudo, isso não foi possível neste trabalho. 

 Em conclusão, os animais com DMVM poderão beneficiar bastante de uma alteração 

da sua dieta, depois de analisar cuidadosamente as suas necessidades. Apesar de atualmente já 

se proceder, por vezes, a essa alteração, nem sempre é feita por um especialista em nutrição 

animal, o que pode resultar em dietas melhores, mas não ótimas para o animal em questão. 
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Assim, com este trabalho tornou-se clara a importância da investigação em nutrição animal, 

bem como a aplicação desses estudos na prática clínica, de forma a melhorar a qualidade de 

vida dos animais de companhia. 
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Anexo I 

Classificação da condição corporal (FEDIAF, 2017) 

Escala 

Descrição 

Estimativa 

de gordura 

corporal 

(%) 

% de peso 

corporal 

acima ou 

abaixo do 

ideal 

9 pontos 
5 

pontos 

1 (emaciado) 1 

Costelas e proeminências ósseas visíveis à 

distância e facilmente palpáveis, sem 

gordura subcutânea. 

Prega abdominal muito acentuada à vista 

lateral, silhueta em forma de ampulheta 

exagerada à vista dorsal. 

Base da cauda proeminente, estruturas ósseas 

salientes sem tecido subcutâneo. Perda de 

massa muscular óbvia, sem gordura corporal 

visível. 

<4% - ≥40% 

2 

(muito 

magro) 

 

Costelas e proeminências ósseas visíveis e 

facilmente palpáveis, sem gordura 

subcutânea. 

Prega abdominal marcada à vista lateral, 

silhueta em forma de ampulheta acentuada à 

vista dorsal. 

Base da cauda proeminente, estruturas ósseas 

salientes sem tecido subcutâneo. Perda de 

massa muscular mínima 

4-10% - 30-40% 

3 

(magro) 
2 

Costelas e proeminências ósseas distinguem-

se e facilmente palpáveis, com alguma 

gordura subcutânea. 

Prega abdominal pronunciada à vista lateral, 

silhueta em forma de ampulheta à vista 

dorsal. 

Base da cauda com estruturas ósseas 

salientes com algum tecido subcutâneo. 

5-15% - 20-30% 

4 

(abaixo do 

peso ideal) 

 

Costelas e proeminências ósseas facilmente 

palpáveis, com gordura subcutânea mínima. 

Prega abdominal à vista lateral, ligeira 

silhueta em forma de ampulheta à vista 

dorsal. 

Base da cauda com estruturas ósseas 

salientes com tecido subcutâneo. 

10-20% - 10-15% 

5 (ideal) 3 

Costelas não visíveis mas facilmente 

palpáveis, com fina camada de gordura 

subcutânea. Outras proeminências ósseas são 

palpáveis com ligeira quantidade de gordura 

subcutânea. 

Prega abdominal à vista lateral, silhueta em 

forma de ampulheta bem proporcionada à 

vista dorsal. 

15-25% 0% 
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Base da cauda com contorno regular, 

estruturas ósseas palpáveis com tecido 

subcutâneo. 

Anexo II 

Valores de referência das vitaminas do complexo B do NRC 2006 e FEDIAF 2017 

  

6 

(ligeiramente 

acima do 

peso ideal) 

 

Costelas e proeminências ósseas palpáveis, 

com gordura subcutânea moderada. 

Prega abdominal menos óbvia à vista lateral, 

silhueta em forma de ampulheta menos 

acentuada à vista dorsal. 

Base da cauda com contorno regular ou 

espessado, estruturas ósseas palpáveis com 

tecido subcutâneo moderado. 

20-30% + 10-15% 

7 

(acima do 

peso ideal) 

4 

Costelas e proeminências ósseas difíceis de 

palpar, com gordura subcutânea espessa. 

Prega abdominal pouco visível à vista lateral, 

tronco largo à vista dorsal. 

Base da cauda com contorno regular ou 

espessado, estruturas ósseas palpáveis com 

tecido subcutâneo espesso. 

25-35% + 20-30% 

8 

(obeso) 
 

Costelas e proeminências ósseas muito 

difíceis de palpar, com gordura subcutânea 

espessa. 

Base da cauda aumentada, estruturas ósseas 

dificilmente palpáveis. 

Abdómen pendular, sem cintura e tronco 

largo na vista dorsal. Depósitos de gordura 

na zona lombar e pescoço. 

30-40% + 30-45% 

9 

(muito obeso) 
5 

Costelas e proeminências ósseas muito 

difíceis de palpar, com gordura subcutânea 

muito espessa. 

Base da cauda aumentada, estruturas ósseas 

quase não palpáveis. 

Abdómen pendular, sem cintura e tronco 

largo na vista dorsal. Depósitos de gordura 

na zona lombar, face, pescoço, membros e 

zona inguinal. 

>40% >45% 

 NRC 2006 FEDIAF 2017 

Tiamina (B1) 0,56 mg/1000kcal 0,54 mg/1000kcal 

Riboflavina (B2) 1,3 mg/1000kcal 1,5 mg/1000kcal 

Niacina (B3) 4,25 mg/1000kcal 4,09 mg/1000kcal 

Ácido Pantoténico (B5) 3,75 mg/1000kcal 3,55 mg/1000kcal 

Piridoxina (B6) 0,375 mg/1000kcal 0,36 mg/1000kcal 

Ácido Fólico (B9) 67,5 µg/1000kcal 64,5 µg/1000kcal 

Cobalamina (B12) 8,75 µg/1000kcal 8,36 µg/1000kcal 
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Anexo III 

Composição nutricional dos alimentos caseiros usados nas dietas atuais dos animais (USDA, 

2018) 

 

 

 

Arroz 

cozido 

sem sal 

Fiambre de 

porco 

Frango 

cozido 

Massa 

cozida 

sem sal 

Pescada 

cozida 
Queijo 

Energia (kcal/100g) 130 164 247 158 172 357 

Proteína (g) 20,7 101 79,4 36,7 142 70 

Arginina (g) 1,7 5,1 5,3 1,3 8,5 2,7 

Sódio (g) 0,007 4,9 0,2 0,006 0,38 2,7 

Potássio (g) 0,27 1,7 0,4 0,28 2,4 0,5 

Fósforo (g) 0,33 0,9 0,5 0,37 2,0 1,5 

Magnésio (g) 0,09 0,13 0,05 0,11 0,24 0,08 

EPA (g) 0 0 0,08 0 2,36 0 

DHA (g) 0 0 0,16 0 7,0 0 

Vit D (µg) 0 4,4 0,6 0 - 1,4 

Vitamina E (mg) 0,3 0,49 1,09 0,38 - 0,67 

Tiamina (mg) 0,15 3,8 0,16 0,13 0,9 0,1 

Riboflavina (mg) 0,1 1,08 1 0,13 0,9 1,08 

Niacina (mg) 3 17,7 13,4 2,5 22,4 0,23 

Ác. Pantoténico 

(mg) 
3 2,6 2,1 0,7 5 0,79 

Vitamina B6 (mg) 0,7 2,0 0,4 0,3 2,0 0,2 

Vitamina B12 (µg) 0 2,5 0,57 0 5,6 4,3 


