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Resumo

As doenças cardíacas são cada vez mais comuns no cão, principalmente as doenças adquiri-

das, em grande parte devido ao aumento da esperança média de vida destes animais. Na maioria

das vezes resultam em insuficiência cardíaca (IC), síndrome clínica progressiva e sem cura, cujo

objetivo do tratamento crónico consiste na melhoria dos sinais clínicos e prolongamento do tempo

de sobrevivência. A nutrição clínica é uma disciplina a ter em conta no maneio da IC, sendo

importante para a manutenção de uma boa condição corporal, alívio dos sinais clínicos através do

controlo de excessos ou deficiências em nutrientes e pelos potenciais benefícios farmacológicos de

certos nutrientes na doença cardíaca, apesar desta área necessitar, ainda, de muita investigação.

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise das características das dietas recomendadas

na prática clínica para os casos de cães com doença cardíaca em diferentes fases, selecionar os

fatores nutricionais chave e identificar onde se podem introduzir alterações para aproximar as re-

comendações com a informação mais atualizada presente na revisão de literatura realizada neste

trabalho. Com este objetivo foram selecionados seis casos clínicos de cães com doença cardíaca

que se apresentaram a consulta no Hospital Veterinário do Baixo Vouga, durante o período de

cinco meses de estágio curricular. Neste trabalho, inicialmente foi realizada uma revisão de lite-

ratura sobre a doença cardíaca, a insuficiência cardíaca, classificação e tratamento farmacológico.

Posteriormente, foi realizada uma revisão de literatura sobre a modulação nutricional da doença

cardíaca que inclui aspetos como a obesidade, a caquexia cardíaca e os fatores nutricionais chave.

Por fim, foi realizada uma avaliação nutricional de cada caso clínico, analisadas as recomenda-

ções nutricionais e sugeridas alterações, de forma a que o plano nutricional se aproximasse dos

objetivos determinados. O sódio, taurina, L-carnitina, proteína e os ácidos gordos ómega-3 de

cadeia longa, revelaram ser os principais nutrientes onde se devem introduzir alterações que vão

de encontro aos objetivos. Tendo em conta a importância da manutenção de uma condição cor-

poral ótima nestes animais, também foram sugeridas alterações a nível da ingestão calórica. Em

conclusão, é fundamental aliar o tratamento farmacológico ao maneio nutricional, para obter os
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melhores resultados no tratamento da doença cardíaca.
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Abstract

Heart disease is becoming more common in dogs, especially acquired heart disease, largely

due to the increased life expectancy of these animals. Most often it results in heart failure (HF),

a progressive and without cure clinical syndrome, and the goals of chronic treatment are to

improve clinical signs and prolong survival time. Clinical nutrition is a discipline to be taken

into account in the management of HF and it is important for the maintenance of an optimal

body condition, relief of clinical signs through the control of excesses or deficiencies in nutrients

and for the potential pharmacological benefits of certain nutrients in heart disease, although

this area still needs further investigation. The aim of this work was to perform an analysis of

the characteristics of the diets recommended in the clinical practice for dogs with heart disease

in different stages, to select the key nutritional factors and to identify where changes can be

introduced to approximate the recommendations with the current information present in the

literature review of this work. For this purpose six clinical cases of dogs with heart disease who

attended at the Hospital Veterinário do Baixo Vouga during the five-month period of internship

were selected. In this work, a literature review was initially carried out on heart disease, heart

failure, classification and pharmacological treatment. Subsequently, a literature review on the

nutritional modulation of heart disease was carried out, which includes aspects such as obesity,

cardiac cachexia and key nutritional factors. Finally, a nutritional assessment of each clinical

case was carried out, nutritional recommendations were analyzed and changes were suggested,

so that the nutritional plan approached the determined objectives. Sodium, taurine, L-carnitine,

protein and long chain omega-3 fatty acids have all been shown to be the main nutrients in which

changes must be made to meet the objectives. Given the importance of maintaining an optimal

body condition in these animals, changes in caloric intake were also suggested. In conclusion, it

is fundamental to combine pharmacological treatment with nutritional management, to obtain
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the best outcomes in the treatment of heart disease.
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1 Introdução

As doenças cardíacas no cão são cada vez mais comuns e estima-se que cerca de 10 % dos

cães que se apresentam em consulta têm algum tipo de doença cardíaca (Atkins et al., 2009).

Isto, deve-se muito ao facto da longevidade destes animais ser cada vez maior, resultado da evo-

lução dos cuidados médico-veterinários, quer ao nível do diagnóstico e tratamento, quer ao nível

da prevenção, higiene e alimentação (Guglielmini, 2003). As doenças cardíacas podem ser congé-

nitas ou adquiridas. As primeiras são raras e incluem as alterações morfológicas e funcionais do

coração e grandes vasos, que se encontram presentes desde o nascimento do animal (Oyama et al.,

2010). As doenças cardíacas adquiridas são muito mais comuns e a sua prevalência aumenta com

a idade. A doença degenerativa mixomatosa da válvula mitral (DDMVM) e a cardiomiopatia

dilatada (CMD) são as doenças cardíacas adquiridas diagnosticadas com maior frequência no cão

(Detweiler e Patterson, 1965). Outras doenças cardíacas adquiridas menos comuns incluem a car-

diomiopatia arritmogénica do ventrículo direito (CAVD) do Boxer, efusão pericárdica, neoplasias

cardíacas, endocardite, cardiomiopatia hipertrófica ou a dirofilariose, sendo que esta última tem

uma maior prevalência em áreas endémicas (Baumgartner e Glaus, 2004). As doenças cardía-

cas, têm, normalmente, um desenvolvimento progressivo, que tem como última consequência

a insuficiência cardíaca (IC). A IC é uma síndrome clínica caracterizada pela incapacidade do

coração em bombear sangue de forma a garantir as necessidades metabólicas dos tecidos, ou

fá-lo apenas a elevadas pressões de enchimento (Ware, 2011), dando origem a sinais clínicos de

baixo débito cardíaco e/ou, mais frequentemente, de congestão e edema (Barrett, 2010). Para

compensar o baixo débito cardíaco e baixa pressão sanguínea arterial devido à IC, são ativa-

dos vários mecanismos compensatórios, tais como o sistema nervoso simpático (SNS), sistema

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e a libertação de hormona anti-diurética (ADH). No

entanto, a ativação crónica destes mecanismos contribui para a progressão da disfunção cardíaca

e agravamento do estado clínico do animal com IC (Ware, 2011). É importante compreender

todos os mecanismos envolvidos na IC e a doença subjacente, de forma a implementar o melhor

tratamento e monitorização para cada animal. Em alguns casos o tratamento da causa sub-

jacente, pode resolver a IC, especialmente se diagnosticada precocemente, como por exemplo,
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1 Introdução

na dirofilariose. A IC aguda exige a hospitalização do animal, mas após a sua estabilização

existe um conjunto de fármacos e medidas para o maneio da IC crónica, cujos objetivos são o

prolongamento do tempo de sobrevivência e a melhoria da qualidade de vida, uma vez que a

IC é, normalmente, uma doença progressiva (Sisson e Kittleson, 1999). São várias as classes de

fármacos utilizadas no tratamento da IC para aliviar os sinais clínicos e prolongar a vida destes

animais, entre elas encontram-se os fármacos diuréticos, inibidores da enzima conversora da an-

giotensina (IECA), antagonistas dos recetores β-adrenérgicos ou os agentes inotrópicos positivos.

Apesar disto, à medida que a IC progride, torna-se refratária ao tratamento, levando, muitas

vezes, à decisão de eutanásia por parte dos tutores.

A nutrição tem, cada vez mais, um papel importante, como tratamento adjuvante, no ma-

neio da IC. Um dos principais objetivos da nutrição é a manutenção de uma condição corporal

ótima, evitanto a obesidade e a caquexia, sendo esta última muito comum nos animais com IC,

resultando em efeitos negativos na força muscular, função imunitária e sobrevivência. Outro

objetivo é prevenir excessos de certos nutrientes, dando especial ênfase ao controlo da ingestão

de sódio, e deficiências provocadas pela doença ou pelo tratamento da mesma. Para além disto,

certos nutrientes estão a ser estudados pelos seus potenciais benefícios, em doses farmacológicas,

no tratamento da IC, como por exemplo, os antioxidantes, ácidos gordos (AG) ómega-3 e a co-

enzima Q10 (CoQ10). De maneira a obter o maior benefício da nutrição, é importante selecionar

uma dieta para cada animal, tendo em conta a fase da doença, os sinais clínicos, apetite e exames

laboratoriais. A suplementação nutricional com o objetivo de corrigir deficiências ou até mesmo

pelos seus benefícios farmacológicos, é uma prática cada vez mais corrente, e com grande poten-

cial, mas é necessária uma maior investigação no que diz respeito a esta área, para determinar

qual o seu papel na doença cardíaca e qual a dose ótima e frequência de administração para

obter os melhores resultados (Freeman, 2000).

Apesar de existirem muitos estudos nesta área tanto a nível farmacológico como a nível

nutricional, estes nem sempre são realizados nas condições ideais, com o melhor controlo, ou

por vezes, são apenas experimentais, não sendo comprovados na prática clínica. Isto torna-se

um problema no que diz respeito ao maneio destas doenças, fazendo com que o que se realiza

na prática clínica possa variar em relação ao que se refere na literatura, principalmente quando

o assunto é a modulação nutricional, visto que o tratamento farmacológico, por si só, tem um

custo elevado, e os tutores apresentam, ainda, alguma relutância ao tratamento nutricional,

muitas vezes, devido aos custos económicos associados. Assim, o objetivo deste trabalho passa

pela realização de uma revisão da literatura existente acerca das doenças cardíacas mais comuns

no cão, dando especial atenção à modulação nutricional e pela análise de seis casos clínicos
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observados durante o período de cinco meses de estágio curricular no Hospital Veterinário do

Baixo Vouga, de forma a comparar o que se realiza efetivamente na prática clínica e o que está

atualmente descrito na literatura.

No capítulo 2 serão apresentadas as doenças cardíacas que são mais frequentemente di-

agnosticadas no cão, sendo abordadas de forma resumida as doenças valvulares adquiridas e

as cardiomiopatias mais comuns, quanto à epidemiologia, sinais clínicos, fisiopatologia ou tra-

tamento. No capítulo 3 será realizada uma revisão bibliográfica sobre a fisiopatologia da IC,

classificação e fármacos utilizados no seu tratamento e no capítulo 4 serão abordados os princi-

pais objetivos da modulação nutricional da doença cardíaca, assim como os fatores nutricionais

chave a ter em conta na elaboração de uma dieta para o cão com doença cardíaca. No capí-

tulo 5 serão apresentados 6 casos clínicos de cães com doença cardíaca, observados no Hospital

Veterinário do Baixo Vouga, durante o período de estágio curricular. Serão analisadas as suas

necessidades energéticas e em nutrientes de acordo com a fase da sua doença, para que se possa

realizar uma comparação e discussão acerca do que se realiza na prática clínica e o que está des-

crito na literatura existente. A discussão do trabalho será realizada no capítulo 6 e no capítulo

7 serão apresentadas as principais conclusões deste trabalho.
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2 Doenças cardíacas adquiridas mais
comuns no cão

Com o evoluir da medicina veterinária e aumento dos cuidados preventivos e nutricionais,

a esperança média de vida do cão tem aumentado (Guglielmini, 2003), o que aumenta, também,

a prevalência de doenças relacionadas com a idade, sendo a doença cardiovascular apontada,

em alguns estudos, como a segunda maior causa de morte em animais geriátricos (Eichelberg e

Seine, 1996; Michell, 1999). As doenças cardíacas que mais afetam o cão são as doenças cardíacas

adquiridas (Detweiler e Patterson, 1965), e as mais comuns são as doenças valvulares, com

destaque para a DDMVM, seguidas pelas cardiomiopatias, principalmente a CMD e com menor

frequência a efusão pericárdica e a neoplasia cardíaca (Detweiler e Patterson, 1965; Baumgartner

e Glaus, 2004).

Neste capítulo serão revistas, de forma resumida, as doenças cardíacas adquiridas mais

comuns no cão, capazes de causar IC, tais como a DDMVM, insuficiência da válvula tricúspide,

CMD e a CAVD do Boxer.

2.1 Doença valvular adquirida

A doença valvular adquirida, no cão, é na sua maioria provocada por processos degenerati-

vos crónicos, enquanto que uma pequena percentagem é causada por processos infeciosos (Leach,

2017). As neoplasias raramente afetam as válvulas cardíacas (Abbott, 2016).

A DDMVM é a doença cardíaca adquirida mais comum no cão e a principal causa de

insuficiência cardíaca congestiva (ICC) nesta espécie (Detweiler e Patterson, 1965; Buchanan,

1979; Borgarelli e Buchanan, 2012). Esta doença pode ser diagnosticada em qualquer raça, mas

as raças pequenas e médias (menos de 20 kg) são as mais, frequentemente, afetadas (Thrusfield

et al., 1985; Serfass et al., 2006; Olsen et al., 2010; Chamas et al., 2011; Hezzell, 2018). A sua

prevalência aumenta com a idade (Detweiler e Patterson, 1965; Buchanan, 1999; Olsen et al.,

2010; Chamas et al., 2011). Vários estudos mostram haver uma predisposição para a doença nas

raças Cavalier King Charles Spaniel (CKCS), Teckel, Caniche miniatura, Chihuahua, Whippet,

Shih Tzu Yorkshire Terrier e Pequinês, e uma predisposição sexual, com os machos a apresen-
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2 Doenças cardíacas adquiridas mais comuns no cão

tarem uma maior probabilidade de serem diagnosticados (Thrusfield et al., 1985; Chamas et al.,

2011; Mattin et al., 2015). São vários os estudos que indicam que as raças CKCS e Teckel têm

uma elevada predisposição para o desenvolvimento de DDMVM (Häggström et al., 1992; Malik

et al., 1992; Chamas et al., 2011; Garncarz et al., 2013, 2017). Em CKCS a presença de sopro

cardíaco entre os 4-5 anos de idade indica que a doença tem origem genética (Lewis et al., 2011).

A DDMVM é uma doença, normalmente, de progressão lenta, que pode requerer anos desde

a auscultação de um sopro cardíaco até ao desenvolvimento de sinais de IC (Olsen et al., 2010).

A DDMVM é causada por uma degenerescência mixomatosa do aparelho valvular, incluindo as

cordas tendinosas, o que muitas vezes, conduz à sua rutura (Serres et al., 2007; Hezzell, 2018).

Na degenerescência mixomatosa ocorre uma disposição anormal do colagénio e acumulação de

glicosaminoglicanos, levando ao enfraquecimento progressivo do tecido de conexão. Desta forma,

os folhetos valvulares tornam-se espessados e instáveis, o que faz com que ocorra prolapso destes

para o átrio durante a sístole ventricular, resultando na regurgitação de sangue do ventrículo

para o átrio durante a sístole. Com a progressão da doença, desenvolvem-se, ainda, placas

fibrosas, denominadas jet lesions, no endocárdio atrial, devido à elevada velocidade do jato

regurgitante (Hezzell, 2018). Outras alterações secundárias à regurgitação valvular incluem a

dilatação do átrio e ventrículo esquerdos e em casos mais graves rutura do átrio, rutura dos

músculos pectíneos, defeito do septo atrial adquirido e hemopericárdio (Olsen et al., 2010).

Inicialmente, a regurgitação mitral é pouco significativa, o volume regurgitante é bem aceite pelo

átrio esquerdo (AE) e o débito cardíaco mantém-se normal. À medida que as lesões valvulares

progridem, aumenta o volume regurgitante, e são ativados vários mecanismos compensatórios

(e.g., neuro-hormonais, vasculares e renais), que são capazes de manter o débito cardíaco normal

durante um longo período de tempo, associados a uma hipertrofia excêntrica do VE (Kvart e

Darke, 1999; Olsen et al., 2010).

A DDMVM ligeira ou moderada, habitualmente, não está associada a sinais clínicos (Olsen

et al., 2010). Quando se agrava, desenvolvem-se sinais de congestão e edema pulmonar, como

taquipneia, dispneia e tosse. A tosse na DDMVM pode ser provocada por edema pulmonar,

mas também por compressão do brônquio principal pelo AE aumentado (Kvart e Darke, 1999).

A fraqueza e intolerância ao exercício, que muitas vezes acompanham esta doença, resultam

da diminuição do débito cardíaco. Em animais com degenerescência mixomatosa da válvula

tricúspide ou hipertensão pulmonar concomitantes, podem desenvolver-se sinais de ICC direita

(Kvart e Darke, 1999; Olsen et al., 2010).

A identificação, à auscultação, de um sopro cardíaco sistólico apical esquerdo num cão de

média idade ou idoso, com menos de 20 kg, mesmo sem qualquer outro sinal clínico, é altamente
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sugestivo de DDMVM (Serfass et al., 2006; Borgarelli e Häggström, 2010; Hezzell, 2018). Apesar

disto, recentemente, um estudo realizado por Garncarz et al. (2017), mostrou que no exame

ecocardiográfico de cães da raça Teckel, sem sopro cardíaco à auscultação, 63,6 % dos animais

apresentavam evidências de regurgitação mitral, o que indica que a prevalência de regurgitação

mitral é subestimada quando se tem apenas em conta a presença de sopro cardíaco (Garncarz

et al., 2017). O exame ecocardiográfico pode confirmar o diagnóstico e descartar outras alterações

congénitas ou adquiridas, sendo também importante para definir a fase da doença e, assim,

implementar o melhor tratamento e elaborar um prognóstico. A DDMVM é caracterizada por

apresentar ao exame ecocardiográfico prolapso ou espessamento dos folhetos valvulares. Este

exame também fornece informação acerca do grau de dilatação atrial e ventricular, presença

de disfunção sistólica ou diastólica e de hipertensão pulmonar, permitindo avaliar, assim, a

gravidade da doença (Borgarelli et al., 2007; Chiavegato et al., 2009; Borgarelli e Häggström,

2010). Também é recomendada a realização de um exame radiográfico torácico em todos os

animais com DDMVM, de forma a obter valores de referência individuais quando o animal

se encontra numa fase assintomática da doença, avaliar a importância hemodinâmica do sopro

cardíaco e identificar doenças respiratórias primárias (Atkins et al., 2009; Borgarelli e Häggström,

2010). Em 2009, o American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) criou um sistema

de classificação para a DDMVM no cão e elaborou diretrizes para o diagnóstico e tratamento

desta doença em cada uma das fases da sua evolução (Atkins et al., 2009). Na tabela 3.3 da

secção 3.4 encontra-se um resumo deste sistema de classificação.

Os animais que pertençam ao grupo de risco para o desenvolvimento de DDMVM devem ser

avaliados anualmente (e.g., auscultação), nas consultas de rotina. Na presença de um sopro, sem

sinais de aumento da silhueta cardíaca, não está recomendado nenhum tipo de tratamento farma-

cológico ou dietético, sendo que estes animais devem ser avaliados através de exame radiográfico

ou ecocardiográfico a cada 12 meses, e alguns especialistas recomendam que este intervalo seja

mais curto nas raças grandes. Quando já existem evidências de remodelação cardíaca, mas não

se observam sinais de IC, não existe, de momento, um consenso sobre o tratamento da doença.

A maioria dos especialistas em cardiologia do ACVIM, recomenda o início do tratamento com

IECA (e.g., enalapril ou benazepril) naqueles animais em que se observou um grande aumento

do AE durante os exames de controlo, uma vez que alguns estudos mostram algum benefício no

atraso do desenvolvimento de IC (Pouchelon et al., 2008; Atkins et al., 2009). Para além disto, a

maioria dos especialistas também recomenda uma ligeira restrição de sódio e o fornecimento de

uma dieta com elevada palatabilidade e quantidades de proteína e calorias adequadas para que

o animal mantenha uma condição corporal ótima (Atkins et al., 2009). A partir do momento
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em que o animal com DDMVM desenvolve sinais de IC, o tratamento tem como objetivos ali-

viar os sinais clínicos de congestão, aumentar o tempo de sobrevivência e a qualidade de vida

destes animais. Nesta fase são utilizadas várias classes de fármacos incluindo diuréticos (e.g.,

furosemida e espironolactona), IECA, inotrópicos positivos (e.g., pimobendan) e antagonistas

dos recetores β-adrenérgicos (e.g., atenolol, metaprolol). Para esta fase as recomendações nutri-

cionais incluem: garantir uma adequada ingestão calórica (60 kcal/kg de PV), para prevenir a

perda de peso, principalmente a perda de massa corporal magra (MCM), monitorizar o animal

de forma a prevenir a ocorrência de anorexia, identificando todas as possíveis causas e soluções

para esta situação, controlar o peso em cada consulta, investigando as causas de perda ou ganho

de peso, garantir uma adequada ingestão de proteína, fazer uma restrição de sódio moderada,

tendo em conta todas as fontes de sódio da dieta e monitorizar a concentração sérica de potássio,

realizando suplementação ou restrição se necessário. A última fase da doença é caracterizada

por ser refratária ao tratamento convencional, e deste modo, o maneio deve ser realizado através

de aumento da dose e frequência de administração de alguns fármacos utilizados, não havendo

consenso sobre a utilização de outros fármacos (e.g., hidroclorotiazida, digoxina, sildenafil, entre

outros). Nesta fase, a restrição de sódio deve ser ainda maior, desde que não comprometa o

apetite do animal e a função renal (Atkins et al., 2009).

A degenerescência mixomatosa, embora com menos frequência, pode afetar qualquer uma

das outras três válvulas, principalmente a válvula tricúspide (Olsen et al., 2010). Normalmente,

a insuficiência da válvula tricúspide, clinicamente significativa, surge associada a DDMVM (Bu-

chanan, 1979; Kvart e Darke, 1999), como resultado de lesões degenerativas primárias na válvula

tricúspide e/ou como consequência da dilatação do ventrículo direito (VD) (Kvart e Darke, 1999;

Olsen et al., 2010). A insuficiência da válvula tricúspide pode estar associada a condições que

causem dilatação do VD, tais como dirofilariose, hipertensão pulmonar idiopática ou secundária

a ICC esquerda ou tromboembolismo pulmonar (Olsen et al., 2010).

2.2 Cardiomiopatias do cão

As cardiomiopatias são doenças que afetam principalmente o músculo cardíaco e podem ser

primárias/idiopáticas, ou secundárias, quando a sua etiologia é conhecida (Sisson et al., 1999).

A CMD é uma das doenças cardíacas adquiridas mais comuns no cão (Buchanan, 1979, 1999),

e é a cardiomiopatia mais frequente nesta espécie (Buchanan, 1999; Meurs, 2010). Esta doença

é caracterizada por uma dilatação cardíaca e diminuição da contratilidade do miocárdio e é,

normalmente, progressiva, resultando, muitas vezes, em ICC (Nelson, 2003). As raças grandes e

8



2.2 Cardiomiopatias do cão

gigantes são as mais suscetíveis, e dentro destas os machos são os mais afetados, desenvolvendo

mais frequentemente IC (Tidholm et al., 1997; Tidholm, 2006; Martin et al., 2009). As raças

onde se observa uma maior prevalência da doença incluem o Doberman Pinscher, Wolfhound

Irlandês, Dogue Alemão, Boxer, São Bernardo, Old English Sheepdog, Newfoundland e o Airdale

Terrier (Tidholm et al., 1997; Buchanan, 1999; Tidholm, 2006; Martin et al., 2009). O Cocker

Spaniel, apesar de ser uma raça média também apresenta uma elevada incidência desta doença

(Tidholm et al., 1997; Tidholm, 2006; Martin et al., 2009). Estima-se que a média da idade dos

cães afetados encontra-se entre os 4 e 8 anos (Tidholm et al., 1997, 2001; Martin et al., 2009),

apesar disto, não é incomum diagnosticar esta doença em animais mais novos ou mais velhos

(Oyama, 2016).

A apresentação clínica da CMD varia de acordo com a raça em que é diagnosticada

(McEwan, 2000; Meurs, 2010). Por exemplo, nos cães de raça gigante, a CMD tem, normal-

mente, uma progressão lenta, sendo diagnosticada, muitas vezes, aquando do aparecimento de

sinais clínicos de ICC esquerda e direita acompanhados, frequentemente, de fibrilhação atrial

(FA) (McEwan, 2000; Vollmar, 2000). No Doberman Pinscher a doença é caracterizada por ter

uma progressão mais rápida, com desenvolvimento agudo de ICC esquerda, mas podendo apre-

sentar arritmias ventriculares e síncope antes de se observarem evidências ecocardiográficas de

CMD, resultando, por vezes em morte súbita, mesmo sem o desenvolvimento de sinais de ICC

(McEwan, 2000; Meurs, 2010; Summerfield et al., 2012). Para além disto, nesta raça observou-se

que a doença tem uma transmissão genética (Meurs et al., 2007). Também, noutras raças como,

por exemplo, no Dogue alemão ou no Wolfhound Irlandês, se tem vindo a verificar que a CMD

é uma doença familiar (Meurs et al., 2001; Philipp et al., 2007).

Em alguns cães da raça Cocker Spaniel Americana encontrou-se uma associação entre a

CMD e a deficiência em taurina (Kittleson et al., 1997). Nestes casos a suplementação com

taurina e L-carnitina, permite que o tratamento farmacológico seja descontinuado (Kittleson

et al., 1997). Têm sido identificados outros casos de CMD associada a baixos níveis de taurina

plasmática, noutras raças, principalmente em animais que recebiam dietas que tinham como

ingredientes principais arroz e/ou cordeiro (Kramer et al., 1995; Fascetti et al., 2003). Por outro

lado, em Golden Retrievers, foi identificada uma deficiência em taurina em 4 de 6 animais com

CMD, o que sugere que existem variações entre raças no que diz respeito ao metabolismo da

taurina (Kramer et al., 1995; Meurs, 2010). No Dálmata, observou-se uma associação entre o

desenvolvimento de CMD e a alimentação com uma dieta com baixo teor em proteína que tinha

como objetivo o tratamento ou prevenção de urólitos de urato (Freeman et al., 1996; Meurs,

2010).
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A disfunção sistólica, característica da CMD, resulta na dilatação das câmaras cardíacas,

principalmente do átrio e ventrículo esquerdos. A progressão da dilatação e disfunção sistólica

leva, muitas vezes, ao desenvolvimento de insuficiência das válvulas atrioventriculares, o que

agrava a dilatação cardíaca, fazendo aumentar a pressão de enchimento ventricular e congestão

venosa, dando origem, eventualmente, à ICC (Nelson, 2003). A CMD divide-se em duas fases:

a fase pré-clínica que é assintomática e pode prolongar-se durante muito tempo, e a fase clini-

camente evidente, caracterizada pelo desenvolvimento de sinais clínicos de ICC (Dukes-McEwan

et al., 2003; Nelson e Couto, 2014). O diagnóstico na fase pré-clínica pode ser muito difícil,

mas a identificação de sopro sistólico de regurgitação da válvula mitral ou tricúspide, ou de uma

arritmia, em cães onde a incidência da doença é elevada, devem ser investigadas, uma vez que o

diagnóstico antes do desenvolvimento de ICC pode ter benefícios no maneio da doença (Meurs,

2010; Nelson e Couto, 2014). O diagnóstico da CMD realiza-se através do exame ecocardiográfico

pela identificação de disfunção miocárdica, predominantemente, sistólica, ditalação cardíaca, e

exclusão de outras doenças cardíacas congénitas ou adquiridas (Dukes-McEwan et al., 2003).

O tratamento da CMD idiopática deve ser dirigido às alterações cardíacas observadas

(Meurs, 2010). Alguns estudos têm mostrado potenciais benefícios da utilização de alguns fár-

macos na fase pré-clínica da CMD. Por exemplo, o tratamento com benazepril em Doberman

Pinschers com CMD pré-clínica atrasou o desenvolvimento de sinais de ICC (O’Grady et al.,

2009). Nos animais com IC, o tratamento deverá incluir um agente inotrópico positivo (e.g.,

pimobendan), IECA e diuréticos.

A cardiomiopatia arritmogénica do ventrículo direito (CAVD) do Boxer é uma cardiomi-

opatia familiar específica desta raça, onde ocorre atrofia e infiltração de tecido adiposo e fibroso

no VD (Boujon e Amberger, 2003; Meurs, 2010; Nelson e Couto, 2014). A maioria dos animais

são diagnosticados entre os 5 e 7 anos de idade, mas existem alguns casos diagnosticados entre

1 e 3 anos de idade (Meurs, 2017). Os animais com a doença, costumam apresentar complexos

prematuros ventriculares (VPCs), síncope e morte súbita. Em alguns casos, a doença progride,

sem que ocorra morte súbita, e podem ser observadas disfunção sistólica e dilatação ventricular

(Meurs, 2010). Nos animais com suspeita de CAVD, quer devido à auscultação de uma arritmia,

quer pela presença de sinais clínicos como síncope ou intolerância ao exercício, é recomendada

a realização de uma monitorização de 24h com Holter, sendo que a ocorrência de entre 100-300

VPCs de elevada complexidade ou de 300-1000 VCPs isolados, em 24 horas, indica uma grande

probabilidade do animal apresentar a doença (Meurs, 2017). A utilização de fármacos antiarrít-

micos no tratamento da CAVD tem como objetivos a diminuição da frequência de ocorrência de

VPCs e o risco de morte súbita (Meurs, 2010; Caro-Vadillo et al., 2013).
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3.1 Introdução

O coração tem duas funções mecânicas que são fundamentais para o funcionamento do

sistema cardiovascular: a ejeção de sangue para a aorta e artérias pulmonares com força suficiente

para satisfazer as necessidades de perfusão dos tecidos e a receção de sangue das veias pulmonares

e sistémicas de forma a promover a drenagem dos leitos sistémicos e pulmonares, respetivamente,

mantendo uma distribuição adequada do sangue (Sisson, 2010).

A IC define-se como o estado fisiopatológico em que o coração apresenta uma diminuição

da sua capacidade de ejeção ou receção de sangue, o que resulta na manifestação de um conjunto

de sinais clínicos que caracterizam a síndrome clínica de IC (Sisson, 2010). Na IC, o coração

não é capaz de responder às necessidades metabólicas dos tecidos, ou apenas consegue fazê-lo a

pressões de enchimento elevadas (Ware, 2011; Strickland, 2016).

Quando a alteração da função cardíaca conduz a uma retenção e acumulação de água e

sódio, dando origem a sinais clínicos de congestão e edema, utiliza-se o termo ICC para identificar

esta síndrome. A IC com sinais de congestão sistémica denomina-se ICC direita, enquanto que

os sinais de congestão pulmonar são característicos da ICC esquerda. Alguns animais podem

apresentar congestão sistémica e pulmonar simultaneamente, ou por outro lado, podem não

apresentar sinais de congestão, por exemplo, quando a IC se desenvolve de forma súbita e o

volume plasmático encontra-se normal ou reduzido (Sisson, 2010).

Entre as causas de IC encontra-se a insuficiência miocárdica, que resulta no comprome-

timento da contratilidade e pode ter origem numa doença cardíaca primária (CMD idiopática,

por exemplo) ou numa doença cardíaca secundária. As deficiências nutricionais, como a defici-

ência em taurina e L-carnitina têm sido associadas a CMD em algumas raças de cães, como já

referido anteriormente na secção 2.2. O hipotiroidismo no cão e a uremia crónica podem dar

origem às chamadas cardiomiopatias metabólicas. A cardiomiopatia pode, também, ter uma

origem tóxica, como por exemplo, causada pela doxorrubicina ou, ainda, infiltrativa (neoplasia,

amiloidose) (Strickland, 2016).

Outra causa de IC é a insuficiência valvular, que é uma das causas mais comuns de sobre-
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carga de volume em medicina veterinária. A insuficiência de uma válvula atrioventricular, devido

a degenerescência mixomatosa, endocardite ou malformação congénita, faz com que ocorra uma

ejeção retrógrada de sangue, ou seja regurgitação, para o átrio correspondente durante a sístole,

o que diminui o débito cardíaco. A regurgitação aumenta, também, as pressões de enchimento

atrial e ventricular, aumentando o risco de ICC. As insuficiências valvulares podem ser primárias

(e.g., DDMVM) ou secundárias, quando associadas a outras condições que alteram a função

valvular, tal como a hipertrofia ventricular ou isquémia (Strickland, 2016).

O excesso de pós-carga é, também, uma das causas de IC. Regra geral, um aumento

súbito da pós-carga provoca um efeito inotrópico positivo, mas, quando existe uma sobrecarga

hemodinâmica crónica ou grave, a contratilidade do miocárdio pode estar comprometida. O

aumento crónico da pós-carga resulta numa diminuição da fração de ejeção e num aumento do

consumo de oxigénio por parte do miocárdio. Como causas de aumento significativo da pós-carga

estão a hipertensão pulmonar e sistémica ou obstruções ao trato de saída ventricular (estenoses

pulmonar ou aórtica) (Strickland, 2016).

Nos casos em que uma inadequada pré-carga é a causa primária da alteração hemodinâmica

(tal como na efusão pericárdica com tamponamento cardíaco), a diminuição da pré-carga reduz o

volume sistólico e débito cardíaco. Normalmente, a diminuição da pré-carga pode ser compensada

por mecanismos sistémicos que resultam no aumento do retorno venoso e do volume ventricular

no fim da diástole. Mas, uma efusão pericárdica significante obstrui a entrada venosa e limita

o volume diastólico final, impedindo o sistema circulatório de compensar totalmente o débito

cardíaco reduzido (Strickland, 2016).

A disfunção diastólica pode dar origem a IC e resulta de doenças como a cardiomiopatia

hipertrófica ou cardiomiopatia restritiva, mas também de doenças do pericárdio. A contratili-

dade, inicialmente, não se encontra afetada, mas o aumento da pressão de enchimento ventricular

leva à congestão e pode diminuir o débito cardíaco (Ware, 2011).

As arritmias cardíacas e distúrbios de condução podem, também, ter efeitos adversos, quer

na função sistólica, quer na diastólica (Sisson, 2010).

3.2 Fisiopatologia

O desenvolvimento da IC compreende alterações estruturais e funcionais nas células do

miocárdio, nas células vasculares e na matriz extracelular, mas também vários mecanismos com-

pensatórios sistémicos. Os estímulos desencadeantes, bem como a hipertrofia cardíaca resultante,

têm início muito antes da manifestação da IC (Ware, 2011).

12



3.2 Fisiopatologia

A remodelação ventricular é estimulada por forças mecânicas, várias neuro-hormonas, en-

tre outros fatores, como por exemplo, alterações bioquímicas na fosforilação oxidativa, fluxo de

cálcio, proteínas contráteis, síntese proteica e metabolismo de catecolaminas, envolvendo hiper-

trofia do miocárdio, perda de células cardíacas e alteração das ligações de colagénio ente miócitos,

sendo que esta última promove a dilatação ventricular, o que aumenta o stress da parede e as

necessidades em oxigénio do miocárdio (Ware, 2011).

O aumento do enchimento ventricular tem como consequências uma maior força de contra-

ção e volume sistólico, o que ajuda a normalizar o débito cardíaco, mas provoca em simultâneo

aumento do stress da parede ventricular e consumo de oxigénio. A hipertrofia (mecanismo com-

pensatório do miocárdio) diminui estes efeitos, na IC crónica compensada (Ware, 2011). O

padrão da hipertrofia irá depender da doença cardíaca subjacente, sendo que uma sobrecarga de

pressão estimula o desenvolvimento da hipertrofia concêntrica, caracterizada por espessamento

considerável da parede livre ventricular, mas uma sobrecarga de volume promove uma hipertrofia

excêntrica, que se caracteriza por uma dilatação do lúmen ventricular, com a parede livre normal

ou ligeiramente espessada (Hamlin, 1999).

3.2.1 Mecanismos neuro-hormonais

As principais alterações neuro-hormonais na IC incluem a ativação do SNS, atenuação do

tónus vagal, ativação do SRAA e libertação de ADH. Todos estes sistemas trabalham de forma

independente e em conjunto para aumentar o volume e o tónus vascular, o que em condições de

hipotensão e hipovolemia agudas é benéfico, mas quando a ativação é crónica, resulta em efeitos

adversos. Estes incluem o aumento da carga de trabalho cardíaca, diminuição do débito cardíaco

e regurgitação valvular exacerbada. Para além disto, os mecanismos compensatórios vão acelerar

a deterioração da função cardíaca e a remodelação patológica (Ware, 2011).

O aumento da produção de endotelinas e citocinas pró-inflamatórias, e as alterações na

expressão de fatores natriuréticos e vasodilatadores, contribuem, também, para o agravamento

das consequências da ativação neuro-hormonal (Ware, 2011).

3.2.1.1 Ativação do sistema nervoso simpático e atenuação do tónus vagal

A pressão arterial é controlada através de terminações nervosas sensíveis à pressão, que se

denominam barorrecetores. Os barorrecetores localizam-se nos seios carotídeos e nas paredes do

arco aórtico e, quando detetam uma diminuição da pressão arterial, enviam impulsos aferentes

ao sistema nervoso central (SNC), que irá alterar o débito cardíaco e a resistência vascular,

através de um reflexo sensorial que se denomina reflexo barorecetor arterial. Os átrios também
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têm recetores sensoriais, que se denominam recetores de volume. São ativados pela dilatação da

parede atrial, ou seja, pelo aumento do volume sanguíneo, e quando ocorre uma diminuição da

sua atividade, o SNC responde com o aumento da atividade do SNS e diminuição da atividade

do sistema nervoso parassimpático (SNP) (Klein, 2014).

As principais ações do SNS sobre o sistema cardiovascular, incluem a vasoconstrição arte-

riolar de todos os órgãos, através da ativação dos recetores α1 e α2-adrenérgicos e excitação do

músculo cardíaco, produzindo efeitos inotrópicos e cronotrópicos positivos e aumento do volume

sistólico, através da ativação dos recetores β1-adrenérgicos, que se encontram nos cardiomiócitos

(Klein, 2014; Strickland, 2016).

A ativação do SNS, num estádio inicial da IC, é benéfica pois o seu objetivo é a reposição da

pressão e volume sanguíneos, mas a sua ativação crónica contribui para a progressão da doença

e piora o prognóstico (Watson et al., 2006). A ativação do SNS tem, também, efeito sobre os

rins, estimulando a libertação de renina e, consequente, ativação do SRAA, exacerbando, assim,

outras respostas compensatórias e contribuindo para o desenvolvimento de congestão e edema.

A ativação do SNS está, também, associada a níveis elevados de epinefrina e norepinefrina plas-

máticos, (Riegger e Liebau, 1982; Sisson et al., 2008; Sisson, 2010), depleção de norepinefrina

cardíaca (Rundqvist et al., 1997; Watson et al., 2006), diminuição e dessensibilização dos rece-

tores β1-adrenérgicos (Bristow et al., 1986) e a uma função barorreflexa alterada. Os aumentos

na resistência vascular e no volume sanguíneo aumentam a pré-carga e a pós-carga, e, conse-

quentemente, o trabalho cardíaco, num miocárdio comprometido (Watson et al., 2006). Para

além disto, a ativação do SNS aumenta as necessidades do miocárdio em oxigénio (devido ao au-

mento da frequência cardíaca (FC) e sobrecarga de volume) e torna-o mais suscetível a arritmias

(Meredith et al., 1991; Watson et al., 2006; Strickland, 2016).

O SNP atua sobre o coração através do neurotransmissor acetilcolina, o qual ativa os re-

cetores muscarínicos colinérgicos M2, que se localizam no músculo cardíaco, e produz efeitos

contrários aos da ativação dos recetores β1-adrenérgicos, diminuindo a FC (Klein, 2014). Na

IC ocorre uma atenuação da ativação do SNP (atenuação do tónus vagal) e dos seus efeitos

fisiológicos (Olshansky et al., 2008). A regulação hormonal e do SNS depende da função dos

barorrecetores arteriais e atriais, contudo na IC crónica, esta encontra-se diminuída, o que con-

tribui para uma ativação hormonal e do sistema nervoso simpático contínua, e para uma redução

dos efeitos vagais inibitórios (Ware, 2011).
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3.2.1.2 Sistema renina-angiotensina-aldosterona

O SRAA, que se encontra esquematizado da figura 3.1, é um mecanismo neuro-hormonal

complexo, cujo objetivo é manter a perfusão dos tecidos e uma pressão sanguínea adequada,

quando o débito cardíaco se encontra diminuído (Strickland, 2016).

São vários os estímulos que contribuem para a libertação de renina pelo aparelho justa-

glomerular do rim, sendo os principais, a diminuição da perfusão renal, redução da chegada de

sódio à mácula densa do tubo renal distal e a estimulação simpática dos recetores β1-adrenérgicos

(Ware, 2011; Strickland, 2016). Deste modo, uma dieta com baixo teor em sódio, a desidratação,

perda de sangue e exercício de grande intensidade, irão, também, estimular a libertação de renina

(Sisson, 2010), tal como a utilização de fármacos diuréticos e vasodilatadores (Ware, 2011). A

principal função desta enzima é acelerar a conversão de angiotensinogénio a angiotensina (AT) I,

péptido inativo que é rapidamente convertido na sua forma ativa, AT II, através da enzima con-

versora de angiotensina (ECA) (Ware, 2011). Em condições normais, a AT II inibe a libertação

de renina através de um mecanismo de feedback negativo (Sisson, 2010).

Os efeitos da AT II na IC parecem ser modulados por recetores da AT I, os quais existem

em grande quantidade nos vasos sanguíneos, rins, fígado, coração, hipófise e glândulas adrenais.

A AT II é um potente vasoconstritor (Ware, 2011; Strickland, 2016), que promove, também, a

retenção de água e sódio, através de um efeito direto nos tubos renais (Sisson, 2010; Strickland,

2016), e de forma indireta, através da estimulação da produção de ADH e aldosterona (Ware,

2011; Sisson, 2010; Strickland, 2016; Boon e Durham, 2017).

A secreção de aldosterona, na IC, é estimulada, fundamentalmente, pela AT II, hiper-

calemia e níveis elevados de hormona adrenocorticotrópica (ACTH). Outros estímulos menos

importantes, incluem as catecolaminas plasmáticas, endotelina (ET)-1 e ADH (Ware, 2011; Sis-

son, 2010). A aldosterona promove a reabsorção de sódio e cloro, tal como a secreção de potássio

e iões de hidrogénio, resultando na retenção de água (Ware, 2011), e podendo ter como con-

sequência a hipocalemia, muitas vezes observada em animais com IC (Boon e Durham, 2017).

Nestes, a aldosterona contribui, também, para a disfunção dos barorrecetores, aumentando a

atividade do SNS e diminuindo as ações do SNP. Tem, também, efeitos vasoconstritores, pela

estimulação da atividade do SNS, inibição da absorção da norepinefrina pelo miocárdio e atra-

vés de outras ações complexas que estão envolvidas na disfunção das células endoteliais (Sisson,

2010).

As espécies reativas de oxigénio (ROS), que são geradas como consequência do aumento de

AT II e da expressão de aldosterona, têm um papel importante no desenvolvimento da hipertrofia
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do miocárdio e remodelação patológica ventricular e vascular, observadas em animais com IC

crónica (Sisson, 2010). Pensa-se que a atividade local em vários tecidos, tanto da AT II como da

aldosterona, afeta a estrutura e função cardiovascular, devido ao aumento dos efeitos do SNS e

remodelação dos tecidos, incluindo hipertrofia, inflamação e fibrose (Ware, 2011).

Figura 3.1: Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), adaptado de Bulmer (2010).

3.2.1.3 Libertação da hormona antidiurética (ADH)

A libertação da ADH, também conhecida por arginina vasopressina ou vasopressina, ocorre

a partir da neuro-hipófise para a circulação e é estimulada pelo aumento da osmolalidade plas-

mática, hipovolemia, SNS e AT II (Sisson, 2010; Ware, 2011).

Após a sua libertação, atua nos recetores V1A, localizados ao nível da vasculatura e no co-

ração, onde tem alguns efeitos vasoconstritores e inotrópicos, e nos recetores V2, que se localizam

nos rins, provocando a reabsorção de água (Verbalis, 2002; Sisson, 2010).
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Em indivíduos com IC, a concentração plasmática de ADH encontra-se aumentada rela-

tivamente a indivíduos saudáveis (Szatalowicz et al., 1981; Goldsmith et al., 1983; Lee et al.,

2003), mas nestes, o estímulo para a libertação de ADH não é o aumento da osmolalidade plas-

mática, uma vez que, na IC observa-se, por vezes, aumento nos níveis de ADH em indivíduos

com hiponatremia (Szatalowicz et al., 1981; Goldsmith et al., 1986; Lee et al., 2003).

O excesso de ADH está associado ao comprometimento da excreção de água livre. Isto

deve-se ao aumento do número de canais de água AQ2 nos ductos coletores renais. Num estudo

realizado por Xu e outros investigadores, observou-se um aumento significativo da expressão de

AQ2, em ratos com IC induzida experimentalmente (Xu et al., 1997). Pensa-se que o aumento

destes canais promove uma retenção de água anormal e contribui para o desenvolvimento de

hiponatremia (Nielsen et al., 1999; Lee et al., 2003). Simultaneamente, a atividade contínua

da ADH promove uma reabsorção de água excessiva, exacerbando os sinais de congestão, em

indivíduos com baixa osmolalidade plasmática (Lee et al., 2003).

A ADH tem, também, influência na remodelação cardíaca (Lee et al., 2003). Fukuzawa

e a sua equipa mostraram que a ADH aumenta a síntese de proteína ao nível do miocárdio e

que este processo é mediado pelos recetores V1. Desta forma, estes investigadores sugerem que

a ADH pode ter um papel importante na síntese proteíca, no coração, de forma direta através

deste mecanismo, mas, também, de forma indireta, através do aumento da pré-carga que resulta

em hipertrofia cardíaca (Fukuzawa et al., 1999).

3.2.1.4 Óxido nítrico e péptidos natriuréticos

O óxido nítrico (ON) é um potente vasodilatador, expresso a nível do endotélio vascular e

coração, antagonista importante da ET-1 e AT II (Ware, 2011; Boon e Durham, 2017). Numa

situação de baixo débito cardíaco, ocorre uma diminuição da concentração de ON, permitindo a

vasoconstrição, o que ajuda na regulação da pressão sanguínea (Boon e Durham, 2017).

Mas, na IC, a libertação endotelial de ON encontra-se comprometida e a libertação pelo

miocárdio aumenta, através do aumento na expressão da enzima óxido nítrico sintase induzí-

vel, cuja síntese é ativada por estímulos pró-inflamatórios, tendo efeitos negativos por diminuir

a capacidade vasodilatadora e a contratilidade miocárdica, e por provocar lesão dos miócitos

(Macdonald et al., 1996; Ware, 2011).

Os péptidos natriuréticos atrial (ANP) e de tipo B (BNP), produzidos pelos cardiomiócitos

(Kimmenade e Januzzi, 2009), e o péptido natriurético de tipo C (CNP), cuja expressão ocorre,

principalmente, ao nível do endotélio vascular, têm, também, papéis importantes na regulação

da pressão e volume sanguíneos (Sisson, 2010; Ware, 2011).
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A produção do ANP e BNP ocorre, principalmente, nos átrios e é estimulada pelo au-

mento da tensão da parede atrial, que reflete um aumento no volume intravascular (Epstein,

1998). Nos ventrículos de um coração saudável é produzida, apenas, uma pequena quantidade

destes péptidos. Esta produção encontra-se aumentada nos ventrículos de neonatos, ventrículos

hipertrofiados ou em situações de sobrecarga de volume (Epstein, 1998; Kimmenade e Januzzi,

2009). Em animais saudáveis, a concentração sérica de CNP é muito inferior à de ANP e BNP,

o que sugere que o CNP atua localmente, induzindo o relaxamento do músculo liso vascular e

inibindo a remodelação vascular (Epstein, 1998; Sisson, 2010).

Os ANP e BNP exercem ações que, normalmente, contrariam as ações do SRAA, tais como

a indução da diurese e natriurese, relaxamento de arteríolas sistémicas e pulmonares, e inibição

direta da libertação de renina e aldosterona (Sisson, 2010; Ware, 2011). Assim, num estádio inicial

de doença cardíaca, estes péptidos inibem a ativação do SRAA e do SNS. Contudo, a resposta

aos péptidos natriuréticos diminui, à medida que a IC se agrava, mesmo que a concentração

plasmática dos mesmos aumente (Epstein, 1998).

Os péptidos natriuréticos têm sido investigados como biomarcadores de diagnóstico e prog-

nóstico nas doenças cardiovasculares e pelos seus efeitos farmacológicos. O BNP e a sua pró-

hormona amino-terminal (NT-proBNP), são os péptidos natriuréticos com maior valor conhecido,

na medicina veterinária (Kimmenade e Januzzi, 2009).

O BNP é um péptido biologicamente mais potente, relativamente ao ANP, apresentando,

por exemplo, uma maior ação natriurética e uma menor suscetibilidade à degradação por endo-

peptidades neutras (Seymour et al., 1995; Chen et al., 2000). Também, já foi observado que a

concentração sérica de BNP apresenta um valor diagnóstico superior ao do ANP, na identifica-

ção de alterações na estrutura ventricular e de disfunção assintomática do VE (Yamamoto et al.,

1996; Chen et al., 2000).

Chen e outros investigadores observaram que a administração subcutânea de BNP resulta

num rápido aumento da sua concentração plasmática, resultando em natriurese significativa,

vasodilatação renal e diminuição da pressão de enchimento cardíaca, o que revela o seu potencial

no tratamento da ICC (Chen et al., 2000).

Em 2008, Oyama e a sua equipa de investigadores verificaram que a concentração sérica

de NT-proBNP era, significativamente, elevada em cães com doença cardíaca relativamente ao

grupo de controlo e esta concentração aumentava à medida que a doença cardíaca se agravava.

Os resultados deste estudo, sugerem, também, que a concentração sérica de NT-proBNP diminui

em resposta aos tratamentos realizados. Este estudo mostra o potencial do NT-proBNP como

biomarcador de diagnóstico e de estadiamento da doença (Oyama et al., 2008).
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3.2.1.5 Endotelina-1 e citocinas pró-inflamatórias

A família das endotelinas é constituída por três péptidos: ET-1, ET-2 e ET-3, que são

produzidos por células endoteliais vasculares. A síntese de ET-1 é estimulada pela hipóxia, fatores

mecânicos vasculares, substâncias vasoativas como a AT II, ADH, norepinefrina e bradicinina, e,

ainda, por fatores de crescimento e citocinas (Sisson, 2010). Por outro lado, vasodilatadores como

o ON e a prostaciclina inibem a sua produção (Lipp et al., 2005). A ET-1 é um vasoconstritor

que tem a função de manter o tónus vascular (Ware, 2011).

A ET-1 atua em dois recetores, ETA e ETB. Os ETA medeiam a vasoconstrição do músculo

liso e aumentam a contratilidade do miocárdio. A estimulação destes recetores pela ET-1 ativa

a fosfolipase C, que induz um aumento das concentrações de inositol trifosfato, diacilglicerol e

cálcio intracelular, o que resulta na contração das células musculares lisas. A estimulação dos

recetores ETB pode produzir tanto vasoconstrição como vasodilatação, sendo que esta última

é mediada pelo aumento de ON e prostaciclina. Nestes recetores, a ET-1 induz a agregação

plaquetária e estimula a secreção de aldosterona (Lipp et al., 2005).

Os níveis circulantes de ET-1 encontram-se aumentados em cães, gatos e pessoas com ICC

e hipertensão pulmonar. Estes níveis, cronicamente elevados, provocam proliferação e hipertrofia

do músculo liso vascular e do miocárdio, contribuindo para a remodelação patológica observada

na IC (Ware, 2011).

Em 2014, Liu e outros investigadores realizaram uma meta-análise com o objetivo de

determinar a importância das citocinas pró-inflamatórias na fisiopatologia da ICC, em humanos,

e concluíram que as concentrações do fator de necrose tumoral α (TNFα), interleucina-6 (IL-6),

interleucina-1β (IL-1β) e proteína C-reativa (PCR) encontram-se, significativamente, elevadas

nas pessoas com ICC relativamente aos grupos de controlo (Liu et al., 2014). Haudek e a sua

equipa mostraram que uma elevada expressão de TNF, no coração de ratos transgénicos, levou

ao espessamento progressivo da parede do VE e dilatação, e ainda, apoptose dos cardiomiócitos

(Haudek et al., 2007).

A osteopontina e a cardiotrofina-1 são, também, citocinas que contribuem para a hiper-

trofia do miocárdio, fisiológica ou patológica. Nos cães com CMD observa-se um aumento da

concentração de osteopontina, a nível cardíaco (Sisson, 2010). Um estudo realizado por Satoh e

outros investigadores, em humanos com CMD, mostrou que os níveis de osteopontina e de ácido

ribonucleico mensageiro (RNAm) do colagénio do tipo I e tipo III, no miocárdio, encontravam-se

elevados em doentes com CMD relativamente ao grupo controlo, sugerindo que a osteopontina

pode ter um papel importante no desenvolvimento da fibrose cardíaca induzida pelo colagénio
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(Satoh et al., 2005). Noutro estudo, realizado por Lopéz e a sua equipa, verificou-se que o ex-

cesso de osteopontina está associado ao aumento de colagénio insolúvel e da enzima responsável

pela sua formação, lisil oxidase, bem como à rigidez do VE e disfunção sistólica, em humanos

com insuficiência cardíaca (Lopéz et al., 2013). A cardiotrofina-1 é uma citocina pertencente à

família da interleucina-6 (Sisson, 2010). Um estudo realizado em cães com ICC induzida expe-

rimentalmente, mostrou que tanto o átrio, como o ventrículo, produzem cardiotrofina-1 e, que

esta encontra-se aumentada na ICC. Também se observou uma forte relação entre a expressão

génica da cardiotrofina-1 ventricular e a hipertrofia do VE, o que sugere que esta citocina pode

ter um papel importante na remodelação estrutural associada à ICC (Jougasaki et al., 2000).

Outros estudos indicam que os níveis plasmáticos de cardiotrofina-1 encontram-se aumentados

em pessoas com ICC e hipertensão sistémica, e que o seu aumento é estimulado pelo estiramento

ventricular (Talwar et al., 1999, 2000; Pemberton et al., 2005).

3.2.1.6 Adrenomedulina

A adrenomedulina é uma hormona libertada a partir da parede vascular, funciona como um

potente vasodilatador e reduz a pressão sanguínea. A sua libertação é estimulada por citocinas

inflamatórias, esteróides, tiroxina, AT II, noradrenalina e pela bradicinina (Wong et al., 2012).

A adrenomedulina tem, também, efeitos protetores no sistema cardiovascular, através de

inibição da apoptose em células endoteliais (Sata et al., 2000; Wong et al., 2012) e é um potente

natriurético (Vari et al., 1996), tendo, ainda, efeitos inotrópicos positivos (Ihara et al., 2000;

Sisson, 2010).

Em 1995, Jougasaki e a sua equipa observaram a presença de adrenomedulina no coração

e que a sua concentração plasmática encontra-se aumentada em humanos com ICC (Jougasaki

et al., 1995). Em cães com ICC induzida experimentalmente, também se verificou um aumento

da concentração plasmática de adrenomedulina, relativamente aos animais saudáveis. Observou-

se, também, que ocorre uma ativação da adrenomedulina ventricular e renal à medida que a ICC

progride (Jougasaki et al., 1997). Estes estudos sugerem que a adrenomedulina tem um valor

diagnóstico e, pode ainda ser utilizada como agente terapêutico (Wong et al., 2012).

Em 2003, Takei e outros investigadores, identificaram outro membro da família da adreno-

medulina, em mamíferos, a adrenomedulina-2 ou intermedina. Estes investigadores observaram

que a injeção sintética desta hormona pode diminuir a pressão sanguínea arterial e tem efeitos

anti-diuréticos e anti-natriuréticos em ratos (Takei et al., 2003; Wong et al., 2012).

Até ao momento, a adrenomedulina não tem recebido muita atenção na IC em cães, mas

isto pode mudar, uma vez que, na medicina humana existe um crescente interesse nesta hormona
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como possível agente terapêutico e biomarcador de diagnóstico (Sisson, 2010).

3.3 Manifestação clínica da IC

A IC pode manifestar-se quer através de sinais de baixo débito cardíaco, quer através de

sinais de congestão (Oyama, 2011).

A IC de baixo débito deve-se a um débito cardíaco diminuído que tem como consequências

a diminuição da perfusão e oxigenação dos tecidos, podendo traduzir-se em sinais de fraqueza,

intolerância ao exercício, extremidades frias, tempo de repleção capilar aumentado, membranas

mucosas pálidas e hipotermia (Barrett, 2010; Strickland, 2016).

A ICC deve-se ao aumento da pressão capilar hidrostática e elevada pressão sistólica e

diastólica, resultantes da retenção de sódio e água e da vasoconstrição, com consequente desen-

volvimento de congestão e edema (Barrett, 2010; Strickland, 2016). A ICC direita está associada,

mais frequentemente, a insuficiência valvular, doenças do pericárdio, obstruções ao trato de saída

ou hipertensão pulmonar (Strickland, 2016), resultando em congestão venosa sistémica, que pode

dar origem a edema subcutâneo, distensão jugular, ascite, congestão hepática e efusão pleural

(Barrett, 2010). Por outro lado, a ICC esquerda está associada a insuficiência valvular, compro-

metimento da contratilidade ou disfunção diastólica, resultando em congestão venosa e edema

pulmonar, com sinais de tosse, taquipneia ou dispneia. No cão, a efusão pleural é um sinal

comum quando ocorre ICC esquerda e direita em simultâneo (Strickland, 2016).

3.4 Classificação

De forma a definir a gravidade dos sinais clínicos e implementar protocolos terapêuticos,

são usados, fundamentalmente, dois sistemas de classificação funcional para a doença cardíaca:

o New York Heart Association (NYHA) modificado (tabela 3.1) e o International Small Animal

Cardiac Health Council (ISACHC) (tabela 3.2) (Keene, 2010). Estes sistemas baseiam-se na

capacidade de realizar exercício físico e na gravidade dos sinais clínicos (Sisson e Kittleson,

1999).

O problema destes sistemas de classificação funcional prende-se com o facto de que os sinais

clínicos são avaliados subjetivamente e podem alterar-se, frequentemente, num curto espaço de

tempo (Atkins et al., 2009).

Em 2009, com o objetivo de selecionar o melhor tratamento de acordo com a gravidade

dos sinais clínicos, em cada fase de doença, o American College of Veterinary Internal Medicine

(ACVIM) criou um novo sistema de classificação para a DDMVM no cão, baseado no sistema da
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Tabela 3.1: Resumo do sistema de classificação NYHA modificado, adaptado de Atkins et al.
(2009)

Classe I
Descreve um animal com doença cardíaca assintomática (e.g., cão com DDMVM,
mas sem sinais evidentes, mesmo com o exercício).

Classe II
Descreve um animal com doença cardíaca, que causa sinais clínicos apenas durante
exercício físico intenso.

Classe III
Descreve um animal com doença cardíaca, que causa sinais clínicos, com a realização
de atividades de rotina ou exercício ligeiro.

Classe IV
Descreve um animal com doença cardíaca, que causa sinais clínicos graves, mesmo
em repouso.

Tabela 3.2: Resumo do sistema de classificação ISACHC, adaptado de Fox (2014)

Fase I
Animal sem sinais
clínicos

Fase Ia
Doença cardíaca diagnosticada,
mas sem aumento da silhueta
cardíaca

Fase Ib
Silhueta cardíaca aumentada,
mas sem sinais clínicos

Fase II
Doença cardíaca avançada com IC ligeira ou sinais de IC já
controlados alguma vez farmacologicamente

Fase III
IC avançada, com sinais clínicos, incluindo sinais respiratórios,
ascite e intolerância ao exercício grave
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Tabela 3.3: Sistema de classificação do ACVIM, adaptado de Atkins et al. (2009)

Classe A

Cães com elevado risco para desenvolver doença cardíaca, mas que não
apresentam, de momento,

alterações estruturais (e.g., todos os Cavalier King Charles Spaniel
sem sopro cardíaco).

Classe B
Cães com alterações

estruturais
cardíacas

mas que nunca
desenvolveram sinais

clínicos de IC.

Classe B1

Cães com doença cardíaca assintomática,
com sopro cardíaco e sem
evidências radiográficas ou

ecocardiográficas de remodelação cardíaca.

Classe B2

Cães com doença cardíaca assintomática, com
sopro cardíaco, mas com remodelação cardíaca,

evidenciada pelos achados radiográficos ou
ecocardiográficos.

Classe C
Cães com sinais clínicos de IC, associados

à remodelação cardíaca estrutural.

Classe D
Cães em fase final de doença, com sinais

clínicos de IC refractários ao tratamento convencional.

American College of Cardiology/ American Heart Association, para o tratamento de doença car-

díaca e IC em humanos. Esta classificação, que é apresentada na tabela 3.3, não deve substituir

os sistemas de classificação funcional, mas sim complementá-los e ajuda a desenvolver progra-

mas de rastreio nos grupos de risco, a identificar cães assintomáticos no início da sua doença,

melhorando a eficácia dos tratamentos, a identificar cães sintomáticos, para implementar o me-

lhor protocolo de tratamento e a identificar cães com IC refratária ao tratamento, para poder

providenciar os melhores cuidados paliativos (Atkins et al., 2009; Keene, 2010).

A partir desta classificação, o painel de consenso formado por dez especialistas em cardio-

logia, do ACVIM, elaborou diretrizes para o diagnóstico e tratamento nas várias fases da IC, na

DDMVM (Atkins et al., 2009), já resumidas na secção 2.1.

3.5 Tratamento farmacológico

São várias as doenças que podem levar ao aparecimento de sinais de IC, e por este motivo,

não existe apenas uma abordagem ao tratamento desta síndrome, mas sim várias, de acordo com

a doença primária, classificação e doenças concomitantes de cada animal. Os principais objetivos

do tratamento da IC são o aumento do tempo de sobrevivência e da qualidade de vida, visto

que, salvo raras exceções, a IC é progressiva e não tem cura (Sisson e Kittleson, 1999).

A IC aguda é uma emergência médica, que pode ter um súbito desenvolvimento, provocado

por uma doença de rápida progressão ou, então, resultar da descompensação de uma doença
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cardíaca crónica pré-existente (Sisson e Kittleson, 1999). O tratamento inclui a minimização

do stress sendo, por vezes, importante uma ligeira sedação, oxigenação, tratamento dos sinais

de congestão através da promoção da diurese, redistribuição do volume sanguíneo, diminuição

da pós-carga, aumento da contratilidade do miocárdio nos casos de insuficiência miocárdica ou

hipotensão e monitorização da frequência respiratória (FR), FC, pressão sanguínea arterial, peso

corporal, débito urinário, hidratação e bioquímica sérica (Ware, 2011).

O tratamento da IC crónica baseia-se, fundamentalmente na atenuação das respostas neuro-

hormonais, remodelação miocárdica e da progressão da disfunção cardíaca (Ware, 2011). Como

referido anteriormente, na secção 3.2, a ativação crónica de mecanismos neuro-hormonais como a

ativação do SNS e SRAA, resulta num aumento da deterioração da função cardíaca e agravamento

da IC, fazendo com que estes sistemas se tornem os principais alvos no maneio da IC a longo prazo.

Nesta secção serão abordados, principalmente, os fármacos com maior utilização no maneio

da IC crónica, incluindo os diuréticos, IECA, vasodilatadores, agentes inotrópicos positivos,

antagonistas dos recetores β-adrenérgicos e os fármacos antiarrítmicos.

3.5.1 Diuréticos

Os diuréticos são, habitualmente, os fármacos de primeira linha no tratamento da ICC

(Nelson, 2003), atuando sobre o rim de forma a aumentar a diurese, para diminuir o volume

plasmático e, assim, melhorar os sinais de congestão (Sisson e Kittleson, 1999; Schroeder, 2010).

Os diuréticos não devem ser utilizados como único agente farmacológico no tratamento da

ICC (Schroeder, 2010), uma vez que reduzem o volume vascular, resultando numa melhoria a

curto prazo, que ao longo do tempo, pode resultar numa redução do volume circulatório efetivo,

contribuindo para a progressão da doença cardíaca (Abbott e Kovacic, 2008).

A perda de água e sódio induzida pelos diuréticos ativa vários mecanismos neuro-hormonais,

tais como o SRAA, SNS e a libertação de ADH (Francis et al., 1985; Burnier e Brunner, 1992),

contribuindo para o agravamento da IC. Estes mecanismos servem para compensar os efeitos

hipotensivos dos diuréticos, mas podem contribuir para o desenvolvimento de efeitos adversos,

como hipocalemia ou alcalose metabólica, devido ao aumento da secreção de aldosterona. Para

prevenir a ativação dos mecanismos neuro-hormonais, induzida pelos diuréticos, deve ser utili-

zada a menor dose de diurético capaz de fazer efeito, ou combinar com um IECA, de forma a

inibir o SRAA (Burnier e Brunner, 1992).

O mecanismo de ação dos diuréticos consiste em promover o fluxo urinário, pelo aumento

do fluxo plasmático renal, ou, através de alteração da função dos nefrónios. Na IC, estão con-

traindicados os diuréticos que aumentam o fluxo renal pela expansão do volume plasmático (e.g.,
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manitol, glucose), devido ao aumento da pressão venosa e risco de desenvolvimento de edema.

O aumento da produção de urina, com a utilização de diuréticos que alteram a função dos nefró-

nios, pode ocorrer por interferência no transporte iónico ou por oposição à ação da aldosterona

ou ADH. Como o objetivo dos diuréticos, na IC, é a excreção de sódio e água, os agentes que

causam apenas perda de água não são muito utilizados (Sisson e Kittleson, 1999).

Existem 3 classes principais de diuréticos que podem ser utilizados no tratamento da ICC:

diuréticos da ansa, tiazídicos e poupadores de potássio (Sisson e Kittleson, 1999; Schroeder, 2010).

Estas classes serão apresentadas em seguida, dando maior relevância aos agentes farmacológicos

mais utilizados em medicina veterinária.

Diuréticos da Ansa

Os diuréticos da ansa são a classe mais utilizada e, também, a mais potente. Atuam

inibindo, de forma reversível, o co-transporte de sódio, potássio e cloro, diminuindo assim a

reabsorção destes eletrólitos e aumentando a excreção de água (Haas, 1994; Schroeder, 2010).

Desta forma, fazem diminuir o volume plasmático, reduzem a pressão intraventricular diastó-

lica e pressão capilar, contribuindo para a resolução dos sinais clínicos associados à ICC, como

edema pulmonar, efusão pleural e ascite. Provocam, também, uma maior secreção de potássio e

hidrogénio, devido à acumulação de sódio no nefrónio distal (Schroeder, 2010).

A furosemida é o diurético da ansa mais usado em medicina veterinária, principalmente,

para induzir diurese em cães com ICC aguda e no maneio da ICC crónica (Schroeder, 2010;

Ware, 2011). A administração deste diurético tem sido associada a outros efeitos, entre os quais

efeitos vasodilatadores, após a sua administração IV (Stanke et al., 1998; Sisson e Kittleson,

1999), aumento do fluxo linfático (Szwed e Maxwell, 1979; Abbott e Kovacic, 2008), efeitos

antioxidantes (Lahet et al., 2003; Abbott e Kovacic, 2008), entre outros (Abbott e Kovacic,

2008).

São vários os fatores que podem limitar o efeito da furosemida, nos animais com ICC,

como por exemplo, a redução progressiva do débito cardíaco resulta numa diminuição do fluxo

sanguíneo renal, diminuindo a chegada de furosemida ao seu local de ação (Sisson e Kittleson,

1999). A administração crónica de furosemida está associada a hipertrofia do tubo distal renal,

com consequente aumento da resistência a este fármaco (Loon et al., 1989; Ravnan, 2003). A

utilização de anti-inflamatórios não esteróides é outro fator que diminui a eficácia, não apenas

da furosemida, mas, também, das outras classes de diuréticos (Webster, 1985; Sisson e Kittleson,

1999). O uso de furosemida juntamente com antibióticos aminoglicosídeos ou anfotericina B

pode aumentar o risco de ototoxicidade e nefrotoxicidade (Papich, 2016).
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A dose de furosemida utilizada para o tratamento de cães com ICC aguda pode variar entre

2-8 mg/kg IV a cada 1-2 horas até a FR voltar ao normal (Sisson e Kittleson, 1999; Schroeder,

2010). Segundo o estudo de Adin et al. (2003), uma infusão contínua de furosemida resulta

num maior efeito diurético, natriurético e calciurético, e em menor caliurese, relativamente à

administração de bólus intermitentes (Adin et al., 2003). A dose para a infusão contínua pode

variar entre 0,6-1 mg/kg/hora (Schroeder, 2010). Para o tratamento da ICC crónica podem

ser utilizadas doses entre 1-4 mg/kg PO em dias alternados ou até 3 vezes por dia, conforme

necessário para controlar os sinais de congestão (Schroeder, 2010). Nos animais que estão a

receber tratamento com um IECA, a dose de furosemida deve ser mais baixa (e.g., 1-2 mg/kg

BID) (Sisson e Kittleson, 1999).

Para além da furosemida, existem outros diuréticos da ansa, como a bumetanida, torsemida

e o ácido etacrínico, mas estes são muito menos utilizados na medicina veterinária (Schroeder,

2010).

Diuréticos Tiazídicos

Os diuréticos tiazídicos atuam através da inibição do co-transporte de sódio e cloro, no

tubo contornado distal. Desta forma, ocorre um aumento da libertação de sódio, cloro e água

para o ducto coletor, o que aumenta a secreção de potássio e hidrogénio. Estes diuréticos também

contribuem para a perda de magnésio e aumento da reabsorção de cálcio (Kokko, 1984; Sisson e

Kittleson, 1999).

A perda de sódio que se observa com a utilização de diuréticos tiazídicos é muito inferior à

obtida com diuréticos da ansa. Para além disto, na ICC grave têm eficácia reduzida, visto que os

seus efeitos diminuem quando o fluxo sanguíneo renal se encontra diminuído (Sisson e Kittleson,

1999).

A administração conjunta de um diurético tiazídico com um diurético da ansa tem efeitos

diuréticos sinérgicos, que são importantes, principalmente em animais com ICC resistente à furo-

semida (Dormans e Gerlag, 1996; Sisson e Kittleson, 1999). Por outro lado, esta associação pode

ter como efeito adverso a hipocalemia (Sisson e Kittleson, 1999). Em humanos, a hipocalemia

induzida por diuréticos tiazídicos tem sido associada a hiperglicemia (Zillich et al., 2006). Podem

ocorrer desequilíbrios eletrolíticos com a administração de diuréticos tiazídicos, sendo importante

a monitorização regular através de exames laboratoriais (Schroeder, 2010).

A hidroclorotiazida e clorotiazida são os diuréticos tiazídicos mais utilizados (Schroeder,

2010). A dose de hidroclorotiazida, para cães com ICC, pode variar ente 2-4 mg/kg PO, em

dias alternados, até duas vezes por dia, e a dose de clorotiazida entre 20-40 mg/kg PO BID
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(Schroeder, 2010; Papich, 2016).

Diuréticos poupadores de potássio

Entre os diuréticos poupadores de potássio, o mais utilizado em medicina veterinária é a

espironolactona. Este diurético é bem absorvido pelo trato gastrointestinal, e posteriormente

é convertido no seu metabolito ativo, a canrenona. A canrenona é, estruturalmente, muito

semelhante à aldosterona, por isso funciona como um inibidor competitivo, ligando-se aos seus

recetores e bloqueando a sua ação (Sisson e Kittleson, 1999; Schroeder, 2010).

A espironolactona tem um efeito diurético, relativamente, baixo e é usada, principalmente,

com a furosemida, para contrariar a ativação do SRAA ou os seus efeitos hipocalémicos (Papich,

2016).

Um estudo realizado em 2010 por Bernay et al. (2010), mostrou que a adição de espi-

ronolactona ao tratamento convencional da IC, reduziu o risco de morbilidade e mortalidade

cardíacas em cães com DDMVM, relativamente aos animais que receberam apenas o tratamento

convencional (Bernay et al., 2010).

Por ser um antagonista da aldosterona, pensa-se que o tratamento com espironolactona

pode ter efeitos contra a remodelação cardíaca observada na doença cardíaca. Zhao et al. (2010),

mostraram que em cães com FA induzida experimentalmente, o tratamento com espironolactona

reverteu a fibrose atrial e reduziu o risco de FA (Zhao et al., 2010).

Nos cães, a absorção da espironolactona aumenta quando é administrada com comida. A

dose recomendada é de 2 mg/kg/dia PO (Papich, 2016).

3.5.2 Inibidores da enzima conversora de angiotensina

Os IECA inibem a conversão da AT I em AT II, o que resulta numa diminuição dos níveis

de AT II e, consequente diminuição dos seus efeitos na ICC, tais como retenção de sódio e água,

estimulação da síntese de aldosterona e vasoconstrição. Entre os efeitos dos IECA, na ICC,

encontram-se a diminuição da resistência vascular e da pressão de enchimento cardíaca, bem

como o aumento do débito cardíaco e da tolerância ao exercício físico (Lefebvre et al., 2007;

Bulmer, 2010; Strickland, 2016).

A ECA também degrada a bradicinina em péptidos inativos (Ferreira, 1965). Os IECA

impedem esta degradação, aumentando os níveis de bradicinina e os seus efeitos vasodilatadores

(Qu et al., 2015).

Os IECA são absovidos pelo trato gastrointestonal e convertidos no fígado em metabolitos

ativos (Lefebvre et al., 2007).
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O enalapril e benazepril são os IECA mais estudados e utilizados na medicina veterinária.

A excreção do enalaprilato (metabolito ativo do enalapril) ocorre, fundamentalmente, por via

renal (Tocco et al., 1982), e portanto, o seu tempo de semi-vida encontra-se aumentado em

animais com ICC grave ou insuficiência renal, sendo necessária, nestas situações, uma redução

da sua dose. Atkins et al. (2007), mostraram que o tratamento crónico com enalapril em cães

com regurgitação da válvula mitral atrasou, significativamente, o início da ICC, relativamente

ao placebo (Atkins et al., 2007).

O benazeprilato (metabolito ativo do benazepril) é excretado, aproximadamente, de igual

forma através da bílis e da urina, no cão (Waldmeier e Schmid, 1989). Desta forma, a concen-

tração deste IECA não se altera com a disfunção renal. Em 1999, o grupo de investigação The

BENCH (Benazepril in cardiac heart disease) realizou um estudo prospetivo de 34 meses, envol-

vendo 162 cães com IC de classe II e III (ISACHC), causada por DDMVM e CMD. Neste estudo

concluíram que o grupo tratado com benazepril (dose mínima de 0,25 mg/kg/dia PO), ao dia 28

apresentava melhorias na tolerância ao exercício e em toda a condição clínica relativamente ao

grupo que estava a receber um placebo. Em comparação a este, o grupo com DDMVM, tratado

com benazepril, também, apresentou um tempo médio de sobrevivência significativamente maior

(TheBENCH, 1999). Em 2004, o grupo realizou outro estudo com o mesmo método, concluindo

que a administração a longo prazo de benazepril é bem tolerada, não altera o valor plasmático

da alanina aminotransferase, creatinina, potássio ou ureia e que, possivelmente, apresenta efeitos

benéficos em relação à função renal (Pouchelon et al., 2004).

Em humanos com CMD assintomática é recomendado o uso de IECA (Shekelle et al., 2003).

Não existem muitos estudos sobre os benefícios dos IECA em cães com CMD pré-clínica, mas um

estudo retrospetivo mostrou que em Doberman Pinshers, o uso de IECA atrasou a progressão da

doença (O’Grady et al., 2009).

Na DDMVM, o uso de IECA na classe B2 (ACVIM) é controverso, sendo que a maioria

dos especialistas recomenda o início do tratamento com IECA quando se observa um aumento

relevante do AE (Atkins et al., 2009), apesar dos estudos realizados não evidenciarem resultados

significativos no atraso do desenvolvimento de ICC (Kvart et al., 2002; Pouchelon et al., 2008;

Atkins et al., 2007, 2009).

A dose de enalapril é de 0,5 mg/kg PO SID, podendo ser aumentada a sua frequência

de administração para BID, se em duas semanas não se observarem respostas ao tratamento,

enquanto que a dose de benazepril pode variar entre 0,25-0,5 mg/kg PO SID (Ramsey, 2017).

São pouco frequentes os efeitos adversos associados ao tratamento com IECA, mas entre estes

podem incluir-se a anorexia, hipotensão e a azotemia, sendo que esta última é mais provável que
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ocorra em animais com doença renal preexistente. Deste modo, a função renal deve ser avaliada

antes do início do tratamento, 5-7 dias depois e a cada 2-3 meses (Strickland, 2016). Alguns

estudos mostram também uma associação entre a utilização de IECA e ligeira hipercalemia em

cães com ICC (Roudebush et al., 1994; COVE, 1995).

3.5.3 Vasodilatadores

Os vasodilatadores podem ser denominados arteriais, venosos ou mistos e atuam promo-

vendo o relaxamento do músculo liso vascular das arteríolas, veias ou ambas, respetivamente

(Bulmer, 2010). Os principais fármacos vasodilatadores, utilizados no tratamento de IC no cão,

serão apresentados de seguida.

A hidralazina é um vasodilatador arterial de elevada potência, que atua diretamente sobre

o músculo liso vascular arteriolar e não tem efeito sobre o tónus venoso sistémico (Maddison

et al., 2008), promovendo uma diminuição da pós-carga, aumento do volume sistólico e débito

cardíaco (Brunner et al., 1967; Atkins et al., 2009; Ramsey, 2017). A hidralazina, em doses

elevadas, também tem um efeito inotrópico positivo (Azuma et al., 1987; Maddison et al., 2008).

A hidralazina está indicada no tratamento da DDMVM grave e refratária ao tratamento con-

vencional, por diminuir o volume regurgitante e aumentar o fluxo de saída da aorta (Kittleson e

Hamlin, 1981; Sisson e Kittleson, 1999). Apesar disto, os seus efeitos adversos fazem com que os

IECA sejam preferidos, ficando a sua utilização reservada para situações de IC aguda (Bulmer,

2010). A administração de hidralazina pode provocar hipotensão grave, especialmente, quando

associada a um IECA (Sisson e Kittleson, 1999; Ramsey, 2017), e taquicardia reflexa (Häggs-

tröm et al., 1996; Bulmer, 2010; Maddison et al., 2008). O tratamento com hidralazina deve

ser iniciado com uma dose baixa (0,5-1 mg/kg PO) e ajustado, se necessário, até no máximo 3

mg/kg PO (Ramsey, 2017). Esta administração deve ser acompanhada com a monitorização da

pressão sanguínea (Bulmer, 2010; Ramsey, 2017).

A amlodipina é outro vasodilatador arterial, antagonista do cálcio (Bulmer, 2010), utilizado

sobretudo no tratamento de hipertensão sistémica (Maddison et al., 2008), contudo, um estudo

realizado por Suzuki et al. (2012), mostrou que a administração de amlodipina em cães da raça

Beagle, com regurgitação da válvula mitral induzida experimentalmente, diminuiu a pressão

atrial esquerda, sugerindo que este fármaco pode ter um efeito benéfico em casos de regurgitação

da válvula mitral grave ou aguda (Suzuki et al., 2012). A dose inicial deve ser entre 0,05-0,1

mg/kg PO BID ou SID, devendo ser ajustada, semanalmente, se necessário, até 0,2 mg/kg, com

o objetivo de se obter uma diminuição da pressão sanguínea (Bulmer, 2010).

Existem outros agentes vasodilatadores, utilizados, sobretudo em casos de IC aguda ou
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refratária ao tratamento convencional, tais como mononitrato e dinitrato de isossorbida, nitro-

glicerina tópica ou o nitroprussiato, mas a sua eficácia no tratamento da IC crónica pode estar

limitada pelo desenvolvimento de tolerância a estes agentes (Bulmer, 2010).

3.5.4 Agentes inotrópicos positivos e inodilatadores

Os agentes inotrópicos positvos são fármacos que aumentam a força de contração ventricu-

lar (Häggström, 2008). Os fármacos inodilatadores, para além do efeito inotrópico positivo, têm

efeitos vasodiltadores. O mecanismo de ação destes fármacos depende do grupo a que pertencem:

glicosídeos cardíacos, catecolaminas sintéticas, inibidores da fosfodiesterase III ou sensibilizado-

res de cálcio (Fuentes, 2010). Em seguida, serão descritos, resumidamente, os fármacos mais

utilizados de cada grupo.

Glicosídeos cardíacos

A digoxina é o glicosídeo cardíaco mais utilizado em cães no tratamento da função sistólica

alterada e em animais com FC elevada, especialmente, naqueles com FA (Sabbah et al., 1994;

Ramírez, 2005). A margem de segurança entre a concentração sérica terapêutica e a tóxica é

muito reduzida, e por este motivo os efeitos adversos da digoxina são muito comuns (Difruscia,

1984; Fuentes, 2010).

O seu efeito inotrópico positivo é fraco, relativamente a outros agentes farmacológicos, e

advém da inibição das bombas sódio/potássio ATPase (Hougen e Smith, 1978; Sisson e Kittle-

son, 1999), localizadas nas membranas dos miócitos, impedindo a saída de sódio da célula, ao

que a célula responde com aumento da troca de sódio por cálcio extracelular, aumentando a

concentração intracelular de cálcio. Isto leva a um aumento da libertação de cálcio pelo retículo

sarcoplasmático, aumentando a contratilidade do músculo cardíaco (Difruscia, 1984; Brawnwald,

1985; Sisson e Kittleson, 1999).

Em 1979, Ferrari e outros investigadores, observaram que a administração de glicosídeos

cardíacos em humanos aumenta o efeito reflexo da estimulação dos barorrecetores arteriais (Fer-

rari et al., 1979). Este e outros estudos mostram que a digoxina aumenta a atividade dos baror-

recetores, que se encontra diminuída em animais com IC (Quest e Gillis, 1974; Krum et al., 1995;

Sisson e Kittleson, 1999). Os glicosídeos digitálicos aumentam, também, a atividade do SNP nos

nódulos sinusal, atrial e atrioventricular, e diminuem a concentração plasmática de norepinefrina,

e como consequência, diminuem a FC (Krum et al., 1995; Sisson e Kittleson, 1999). Por terem

estes efeitos, são, muitas vezes, usados como agentes antiarrítmicos (Sisson e Kittleson, 1999).

Para o controlo da FC, geralmente, é necessária a adição de outro fármaco, como um blo-
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queador dos canais de cálcio ou um antagonista dos recetores β-adrenérgicos (Sisson e Kittleson,

1999; Fuentes, 2010).

A dose da digoxina a utilizar depende da MCM do animal e deve ser reduzida em animais

com retenção de fluidos ou obesos (Fuentes, 2010). A dose para administração por via oral

varia entre 0,005-0,011 mg/kg BID. Para a FA pode ser utilizada uma dose de 0,005 mg/kg PO

BID, que pode ser combinada com diltiazem numa dose de 3 mg/kg PO BID (Papich, 2016).

O diltiazem é um agente antiarrítmico, bloqueador dos canais de cálcio, com efeito inotrópico

negativo mínimo (Fuentes, 2010) e um estudo realizado por Gelzer et al. (2009), mostrou que

a combinação de digoxina e diltiazem no tratamento da FA secundária a IC, era mais eficaz,

do que quando utilizados individualmente (Gelzer et al., 2009). A dose de urgência pode variar

entre 0,0055-0,011 mg/kg IV a cada hora, até se observarem melhorias (Papich, 2016).

A monitorização da concentração sérica de digoxina deve ser realizada 5 a 7 dias após o

início do tratamento, e esta deve manter-se entre os 0,8 e 1,2 ng/ml. Os efeitos adversos mais

comuns são os sinais gastrointestinais, depressão e arritmias. A insuficiência renal, hipocalemia

e alguns fármacos, como a furosemida, podem aumentar a concentração sérica da digoxina e o

risco de toxicidade (Fuentes, 2010).

Catecolaminas sintéticas

A dobutamina é uma catecolamina sintética, que estimula os recetores β1-adrenérgicos

(Sisson e Kittleson, 1999), com efeito inotrópico positivo, destinada a ser administrada por via

intravenosa, a uma taxa de infusão constante, por possuir um tempo de semi-vida muito curto

(Tuttle e Mills, 1975; Ruffolo, 1987). Não pode ser administrada por via oral, uma vez que é

rapidamente metabolizada pelo fígado (Sisson e Kittleson, 1999).

Os efeitos vasculares da dobutamina, numa dose baixa, sobre os recetores α1 e β2- adre-

nérgicos são fracos, o que permite uma atividade inotrópica positiva potente, sem aumentar a

resistência vascular periférica ou a pressão arterial (Hinds e Hawthorne, 1975; Tuttle e Mills,

1975; Leier et al., 1977). Os efeitos de uma baixa dose de dobutamina na FC também são míni-

mos (Leier et al., 1977; Fuentes, 2010) e o seu potencial arritmogénico é menor relativamente à

utilização de outras catecolaminas (Tuttle e Mills, 1975; Beregovich et al., 1975; Fuentes, 2010).

Para além disto a sua administração em indivíduos com insuficiência miocárdica aguda ou cró-

nica, diminui o débito cardíaco e a pressão diastólica ventricular (Beregovich et al., 1975; Leier

et al., 1977), diminuindo, assim a formação de edema (Sisson e Kittleson, 1999).

O mecanismo de ação da dobutamina consiste no aumento da contratilidade do miocárdio

ao ligar-se aos recetores cardíacos β-adrenérgicos. Os recetores β-adrenérgicos, quando ocupados,
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estão acoplados à proteína G estimulatória, para ativar a adenil ciclase na célula, a qual, por

sua vez, cliva a adenosina trifosfato (ATP) em adenosina monofosfato cíclica (AMPc), que atua

como segundo mensageiro ao estimular a fosforilação de proteínas intracelulares como o retículo

sarcoplasmático, permitindo que este liberte uma maior quantidade de cálcio durante a sístole

(Sisson e Kittleson, 1999).

A dobutamina é o fármaco de eleição no tratamento de choque cardiogénico, sendo os seus

efeitos maiores em animais com CMD do que nos animais com DDMVM (Fuentes, 2010).

O tratamento deve ser iniciado com uma dose baixa (2,5 µg/kg/minuto) e ajustado até

serem notadas melhorias na perfusão dos tecidos ou se observarem efeitos adversos. Uma dose

igual ou superior a 10 µg/kg/minuto está associada a taquicardia ou arritmias ventriculares

(Fuentes, 2010).

Como a dobutamina tem um tempo de semi-vida muito curto, os efeitos adversos, como

as arritmias, podem ser resolvidos com a descontinuação do tratamento (Ramsey, 2017). Com a

utilização prolongada pode, também, desenvolver-se hipocalemia, o que predispõe a taquiarrit-

mias. A sua administração deve ser monitorizada com eletrocardiograma (ECG) (Fuentes, 2010;

Ramsey, 2017).

Inibidores da fosfodiesterase III e sensibilizadores de cálcio

O pimobendan é um inodilatador que causa vasodilatação através da inibição da fosfodi-

esterase III (Asanoi et al., 1994; Fuentes et al., 2002). A sua ação inotrópica positiva resulta,

principalmente, do seu efeito como sensibilizador do cálcio e, embora com menor influência,

também da inibição da fosfodiesterase III (Endoh et al., 1991; Mathew e Katz, 1998; Fuentes

et al., 2002; Fuentes, 2010). Os sensibilizadores do cálcio atuam através do aumento da afini-

dade da ligação do cálcio à troponina C, provocando efeito inotrópico positivo, sem aumentar a

concentração de cálcio no citosol (Fuentes, 2010).

O uso do pimobendan está indicado em animais com IC devido a CMD ou DDMVM (Fu-

entes, 2010). Fuentes et al. (2002), realizaram um estudo onde se observou que a administração

oral de pimobendan, nos cães da raça Doberman Pinscher com IC causada por CMD, aumentou

o tempo de sobrevivência (Fuentes et al., 2002). Häggström et al. (2008), mostraram que em

animais com ICC causada por DDMVM, a adição de pimobendan ao tratamento convencional

resultou no aumento do tempo de sobrevivência, relativamente à adição de benazepril (Häggs-

tröm et al., 2008). Tal como estes, vários estudos mostram que a administração de pimobendan

tem efeitos benéficos no tempo de sobrevivência e qualidade de vida em cães com IC (Lombard

et al., 2006; O’Grady et al., 2008). Um estudo experimental realizado por Iwasaki et al. (1999),
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sugere que o pimobendan é, também, capaz de inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias

(Iwasaki et al., 1999).

Apesar dos benefícios observados, um estudo realizado por Chetboul et al. (2007), mostrou

que o pimobendan aumentou a regurgitação da válvula mitral e induziu o desenvolvimento de

lesões específicas valvulares em cães da raça Beagle com DDMVM assintomática, mostrando

a necessidade em monitorizar, regularmente, os animais com DDMVM a receber tratamento

crónico com pimobendan (Chetboul et al., 2007).

O tratamento, por via oral, deve ser iniciado com uma dose baixa (0,1 mg/kg BID) que

pode sofrer ajustes até 0,3 mg/kg BID, devendo ser administrado pelo menos uma hora antes da

refeição, uma vez que a sua biodisponibilidade diminui com o alimento (Fuentes, 2010; Ramsey,

2017).

O levosimendan é outro inodilatador, sensibilizador do cálcio, que está licenciado para o uso

em humanos com IC. No cão, foram realizados estudos com a sua formulação oral, que sugerem

que uma dose entre 0,025-0,05 mg/kg resulta em efeitos inotrópicos e lusitrópicos positivos, sem

provocar taquicardia, e causa vasodilatação, por ativação dos canais de potássio (Masutani et al.,

2008; Fuentes, 2010).

3.5.5 Antagonistas dos recetores β-adrenérgicos

Os antagonistas dos recetores β-adrenérgicos são classificados de acordo com as suas carac-

terísticas farmacológicas e seletividade de recetores (Abbott, 2004). Os antagonistas dos recetores

β-adrenérgicos não seletivos, como o propranolol, bloqueiam tanto os recetores β1, como os re-

cetores β2. O metoprolol, atenolol, esmolol e bisoprolol são exemplo de antagonistas seletivos,

que bloqueiam apenas os recetores β1-adrenérgicos (Gordon, 2010). O carvedilol bloqueia os

recetores β1, β2, tem propriedades vasodilatadoras, pelo bloqueio dos recetores α1-adrenérgicos

e, ainda, propriedades antioxidantes (Abbott, 2004; Gordon, 2010).

Estes fármacos podem ser úteis no tratamento de taquiarritmias ventriculares e supra-

ventriculares, uma vez que a ativação crónica do SNS pode exacerbar estas arritmias (Gordon,

2010).

Na IC causada por CMD em cães, a adição de carvedilol ao tratamento convencional, mos-

trou ter efeitos benéficos na remodelação ventricular (Soares et al., 2007). Estudos experimentais,

também mostraram que o uso de outros antagonistas dos recetores β-adrenérgicos, como o meto-

prolol, a longo prazo, resulta numa atenuação da remodelação ventricular progressiva, atenuação

da disfunção miocárdica (Sabbah et al., 1994; Morita et al., 2002) e da apoptose dos miócitos

(Sabbah et al., 2000). Noutros estudos, em modelos experimentais de regurgitação da válvula
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mitral, observou-se que o tratamento com atenolol, resultou num aumento da contratilidade do

miocárdio e diminuição significativa da FC (Tsutsui et al., 1994; Nemoto et al., 2002).

A utilização de antagonistas dos recetores β-adrenérgicos, é considerada em cães com CMD

assintomática ou sintomática mas compensada, e em cães com DDMVM, com evidência de dis-

função miocárdica (Abbott, 2004). O tratamento deve ser iniciado com uma dose baixa (0,1-0,2

mg/kg), aumentando, de forma gradual, semanalmente, até 1 mg/kg. Os efeitos destes fárma-

cos não são imediatos, podendo ser observados apenas, passados alguns meses (Abbott, 2004;

Gordon, 2010). É importante também referir que o tratamento com antagonistas dos recetores

β-adrenérgicos não deve ser iniciado em animais com IC aguda. Nos animais a receber trata-

mento, que desenvolvam IC grave, a dose deve ser diminuída, mas não descontinuada subitamente

(Gordon, 2010).

3.5.6 Fármacos antirrítmicos

As arritmias mais comuns no cão com IC que requerem, frequentemente, tratamento são

a FA e a taquicardia ventricular.

Uma das arritmias supraventriculares que mais frequentemente se observa em cães com

IC avançada causada por CMD e DDMVM, é a FA (Brundel et al., 2005; Strickland, 2016),

devido à dilatação e aumento da pressão atrial, que acompanha estas doenças (Brundel et al.,

2005; Ettinger, 2010). A FA é caracterizada por uma rápida e desorganizada atividade elétrica

ao nível do átrio, que resulta num aumento da frequência da resposta ventricular, ou seja, num

aumento da FC e numa diminuição do enchimento ventricular, com consequente redução no

débito cardíaco, contribuindo assim para a progressão da IC (Moise, 2005; Ettinger, 2010).

Nos animais com IC e FA, o tratamento da FA é, principalmente, realizado através do

controlo da frequência ventricular (Moise, 2005; Ettinger, 2010). Para além de ser necessário au-

mentar o débito cardíaco e controlar a retenção de fluidos, de forma a diminuir a ativação do SNS

e consequentemente a FC, no tratamento da FA podem ser utilizados glicosídeos cardíacos (e.g.,

digoxina), antagonistas dos recetores β-adrenérgicos (e.g., esmolol) ou bloqueadores dos canais

de cálcio (e.g., diltiazem ou verapamil). Para o controlo da FA em cães com IC compensada,

pode ser utilizada a combinação de digoxina com diltiazem, conseguindo-se assim um equilíbrio

entre um efeito inotrópico positivo ligeiro e aumento da atividade do SNP obtidos pela ação da

digoxina e o efeito do bloqueio dos canais de cálcio, pelo diltiazem, que irá atrasar a condução

no nódulo atrioventricular (Moise, 2005; Gelzer et al., 2009).

A taquicardia ventricular é observada mais frequentemente na CAVD do Boxer e na CMD

do Doberman Pinscher (Nelson e Couto, 2014; Strickland, 2016). A taquicardia ventricular apre-
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senta um elevado risco de morte súbita e ainda não existe um tratamento capaz de prevenir o seu

desenvolvimento (Calvert e Brown, 2004; Strickland, 2016). O tratamento da taquicardia ventri-

cular na IC compensada é realizado frequentemente com o fármaco antiarrítmico bloqueador dos

canais de potássio e antagonista não seletivo dos recetores β-adrenérgicos sotalol (Moise, 2005;

Ettinger, 2010; Caro-Vadillo et al., 2013). No entanto, vários estudos mostram que a combinação

de sotalol com mexiletina (fármaco antiarrítmico, bloqueador dos canais de sódio) resulta numa

diminuição significativa da frequência de VPCs e no grau de arritmia, e que a administração de

sotalol isoladamente não é tão eficaz no tratamento da taquicardia ventricular, relativamente a

esta combinação (Chézalviel et al., 1993; Meurs et al., 2002).
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4 Modulação Nutricional da Doença
Cardíaca

Atualmente o objetivo da nutrição clínica não é apenas garantir o fornecimento de quanti-

dades adequadas de calorias, proteína, gordura, vitaminas e minerais. Hoje sabe-se que a nutrição

pode ter um importante papel no maneio de doenças agudas e crónicas (Freeman, 2000).

A nível da doença cardíaca, as investigações têm sido conduzidas de forma a mostrar o

potencial da nutrição clínica no atraso da progressão da doença, minimização da quantidade de

fármacos utilizados, melhoria da qualidade de vida e em casos menos comuns, a cura da própria

doença (Freeman e Rush, 2010).

Os principais objetivos do maneio nutricional da doença cardíaca no cão são: manter uma

condição corporal ideal, evitar deficiências e excessos nutricionais, e a obtenção de benefícios

através de doses farmacológicas de determinados nutrientes (Freeman e Rush, 2010).

Neste capítulo será realizada uma revisão bibliográfica sobre a caquexia cardíaca e obe-

sidade no cão com doença cardíaca, e sobre os fatores nutricionais chave que se devem ter em

conta na elaboração de um plano nutricional que deverá ser sempre individual e considerar as

diferentes necessidades e características de cada animal.

4.1 Caquexia Cardíaca

A caquexia cardíaca é a perda muscular que frequentemente se observa em animais com

ICC (Freeman e Rush, 2010). Na caquexia ocorre uma perda de peso diferente daquela que se

verifica em animais saudáveis que não estão a receber uma quantidade de calorias suficiente para

satisfazer as suas necessidades energéticas. Nestes, inicialmente o organismo utiliza aminoácidos

obtidos a partir do catabolismo da MCM, processo que ocorre durante alguns dias, até que

passa a utilizar gordura para a obtenção de energia (Freeman, 2000). As doenças agudas ou

crónicas, tal como a doença cardíaca, provocam alteração das concentrações de vários mediadores

(citocinas inflamatórias, catecolaminas, cortisol, insulina e glucagon, por exemplo), diminuindo a

capacidade de realizar as adaptações metabólicas necessárias para a utilização de gordura como

fonte de energia, e deste modo os aminoácidos continuam a ser a fonte energética principal,
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fazendo com que o tecido muscular seja, rapidamente, catabolizado (Freeman, 2012).

É comum pensar-se que a caquexia está associada ao animal emaciado, num estádio final

de doença, mas este é um processo progressivo de perda muscular que inicialmente pode ser

muito subtil, e pode observar-se mesmo em animais obesos. É importante reconhecer a caquexia

numa fase inicial para aumentar as possibilidades de tratamento (Freeman, 1998, 2000; Freeman e

Rush, 2007, 2010). Para avaliar o grau de caquexia, aWorld Small Animal Veterinary Association

elaborou um escala de quatro níveis, denominada Muscle Condition Score (Figura 4.1), em que

3 = massa muscular normal, 2 = perda muscular ligeira, 1 = perda muscular moderada e 0

= perda muscular grave. Esta avaliação deve ser realizada regularmente e inclui a observação

e palpação da cabeça, escápula, músculos epaxiais e ossos pélvicos, uma vez que as perdas de

MCM podem estar camufladas pela retenção de fluidos, no animal com ICC (Freeman e Rush,

2007; Freeman, 2012).

Figura 4.1: Muscle Condition Score adaptado de WSAVA (2013).

Nos estádios iniciais, a perda de MCM pode ser observada principalmente a nível dos

músculos epaxiais sobre a região torácica e lombar, e mais tarde nos músculos escapulares,
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glúteos ou temporais (Freeman e Rush, 2010; Freeman, 2012).

Qualquer doença cardíaca pode levar ao desenvolvimento de caquexia, mas observa-se prin-

cipalmente em cães com cardiomiopatia dilatada (CMD), sobretudo naqueles com ICC direita.

Num estudo realizado por Freeman et al. (1998) observou-se que, aproximadamente, 50% dos

cães com CMD e IC apresentavam algum grau de caquexia (Freeman et al., 1998; Freeman, 1998,

2000; Freeman e Rush, 2007, 2010).

A perda de MCM tem efeitos negativos na força, função imunitária, cicatrização de feridas

e no tempo de sobrevivência. Outros efeitos descritos, por vezes, em animais com caquexia

incluem a fraqueza, anorexia, perda de peso e perceção de má qualidade de vida por parte dos

tutores, fatores importantes que contribuem para a decisão de eutanásia (Freeman, 2012).

A caquexia é um processo multifatorial, cujos aspetos principais da sua fisiopatologia são

a anorexia, aumento das necessidades energéticas, diminuição da absorção de nutrientes e alte-

rações metabólicas (Freeman, 1998, 2000; Freeman e Rush, 2007; Freeman, 2012).

A anorexia, no cão com doença cardíaca, pode ser secundária à fadiga, dispneia, toxicidade

farmacológica ou alimentos pouco palatáveis (Freeman, 1998, 2000; Freeman e Rush, 2007, 2010;

Freeman, 2012). O controlo da ingestão de alimento, por parte do organismo é complexo. Nos

animais saudáveis, há um equilíbrio entre os fatores que estimulam o apetite (fatores orexígenos)

e os fatores que inibem o apetite (anorexígenos), mas na caquexia o controlo neural do apetite

encontra-se alterado, havendo um desequilíbrio desses fatores e aumento da resistência aos fatores

orexígenos, consequência do aumento das citocinas inflamatórias. Por outro lado, na ICC as

necessidades energéticas de repouso encontram-se aumentadas, como resultado da ativação do

sistema nervoso simpático, aumento do esforço respiratório e taquicardia. A diminuição da

absorção de nutrientes, nas pessoas com ICC, está associada à diminuição da perfusão do sistema

gastrointestinal, edema da parede intestinal e aumento do colagénio, no entanto, estas alterações

gastrointestinais e na absorção de nutrientes ainda não foram demonstradas em cães com ICC

(Freeman, 2012). O aumento das citocinas inflamatórias como o fator de necrose tumoral (TNF),

interleucina-1 (IL-1) e interleucina-6 (IL-6), parece ser o fator principal para o desenvolvimento

da caquexia cardíaca. Estas citocinas inflamatórias estão associadas à anorexia, aumentam as

necessidades energéticas e aceleram o catabolismo da MCM. O TNF e IL-1 provocam, ainda,

hipertrofia dos miócitos e fibrose, e têm efeitos inotrópicos negativos (Freeman, 1998, 2000;

Freeman e Rush, 2007, 2010; Freeman, 2012).

O maneio nutricional da caquexia cardíaca consiste no fornecimento de níveis adequados

de calorias, proteína e na modulação da produção de citocinas (Freeman, 1998, 2000; Freeman e

Rush, 2007).
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De forma a diminuir a anorexia, pode ser necessário mudar para uma dieta mais palatável,

sendo que um erro comum é insistir para que o animal coma apenas uma determinada dieta

mesmo que não ingira quantidades adequadas dessa dieta. Outras sugestões para melhorar a in-

gestão incluem o aquecimento do alimento, fornecer pequenas porções, mas com maior frequência,

adicionar intensificadores de sabor (Freeman, 1998). Os estimulantes de apetite (mirtazapina,

ciproheptadina) também podem trazer benefícios em alguns animais com alterações de apetite.

Se, apesar destes métodos, o animal continuar a perder peso, deve ser considerada a colocação de

um tubo de alimentação. O tubo deverá ser colocado numa fase precoce, pois apresenta melhores

resultados do que quando colocado num animal em estádio final de doença (Freeman, 2012).

A suplementação com AG ómega-3 é utilizada para diminuir a produção e os efeitos das

citocinas inflamatórias. Esta suplementação revelou ter efeitos na diminuição da produção de

citocinas em cães com CMD e ICC e na diminuição da caquexia (Freeman et al., 1998; Freeman,

1998, 2000; Freeman e Rush, 2007, 2010). Estes e outros benefícios dos AG ómega-3 irão ser

abordados na secção 4.3.5 .

Por fim, a realização de atividade física, por exemplo, na forma de passeios, e a estimulação

elétrica muscular, pode ter benefícios na manutenção do tecido muscular em cães com caquexia

cardíaca (Freeman, 2012).

4.2 Obesidade

O excesso de peso e a obesidade são um problema crescente na população canina, sendo que

entre 20 a 40 % dos cães apresentam excesso de peso (Bouthegourd et al., 2009). Considera-se

que um animal apresenta excesso de peso quando o seu peso corporal excede o peso ideal em 10

a 20 % e obesidade quando excede em 20 a 30 % (Roudebush e Keene, 2010; Park et al., 2014).

Os fatores de risco para esta espécie incluem a idade, esterilização, género, raça, dieta, falta de

atividade física, características do tutor e região geográfica (Bouthegourd et al., 2009; Mehlman

et al., 2012).

Muitos estudos em pessoas têm definido o aumento do índice de massa corporal (IMC)

como um fator de risco independente para o desenvolvimento de IC. O IMC é o peso corporal

em quilogramas dividido pela altura em metros quadrados e fornece uma estimativa da condição

corporal humana. Para além disto, o excesso de peso e a obesidade estão associados a um aumento

das taxas de hipertensão, doença cardíaca coronária, hipertrofia do VE e diabetes mellitus, todos

estes fatores são causas significativas de IC. (Chandler, 2016).

Ao contrário do que acontece nos humanos, a obesidade não é um fator de risco para a
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doença cardíaca coronária aterogénica no cão ou gato. A aterosclerose é rara em cães, uma vez

que, apesar de cães obesos apresentarem hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, grande parte

do colesterol é HDL, o qual tem efeitos protetores relativamente à aterosclerose (Verkest, 2014).

No momento do diagnóstico, a obesidade não tem sido considerada um fator de risco para o

desenvolvimento de doença cardíaca em cães e gatos. Num estudo que avaliou a condição corpo-

ral (CC) de cães, utilizando o método BCS (Body Condition Score) na escala de 1 a 9 (WSAVA,

2011), observou-se que os animais com DDMVM tinham uma média de CC de 6/9, enquanto

que o grupo de controlo apresentava uma média de 5/9, e desta forma, estas diferenças não

foram consideradas significativas. A obesidade em cães e gatos adultos é uma condição comum,

pelo que, é possível que o excesso de peso ou obesidade estivessem presentes anteriormente em

animais com IC, visto que é muito comum a perda de peso nestes animais. No entanto, com os

estudos disponíveis, não podemos classificar a obesidade em cães como um fator de risco para o

desenvolvimento de IC (Chandler, 2016). Contrariando esta conclusão, um estudo realizado por

Naris Thengchaisri e outros investigadores, concluiu que os cães com doença cardíaca apresenta-

vam valores de obesidade abdominal significativamente maiores em relação aos cães saudáveis,

sugerindo que os cães com obesidade abdominal apresentam maior risco de desenvolver doença

cardíaca (Thengchaisri et al., 2014).

Em cães obesos tem-se observado aumentos na FC comparativamente a cães magros (Bouthe-

gourd et al., 2009) que podem estar relacionados com a redução do controlo do SNP (Chandler,

2016). Verificou-se, também, que os cães obesos apresentam aumentos da pressão sanguínea sis-

tólica e da espessura da parede livre do VE (Mehlman et al., 2012). Estas alterações mostraram

ser reversíveis com a perda de peso (Chandler, 2016).

A obesidade em humanos, roedores e cães está, também, associada à ativação do sistema

SRAA. Todos os componentes do SRAA são encontrados na gordura, sendo o tecido adiposo

uma fonte importante de angiotensinogénio. Sabe-se também que o aumento da gordura visceral

abdominal está associado a uma ativação mais pronunciada do SRAA comparativamente ao

aumento da gordura subcutânea periférica (Barton et al., 2003; Chandler, 2016).

Em alguns estudos também se tem verificado uma diminuição da adiponectina em cães

obesos, uma proteína produzida pelos adipócitos. Esta diminuição pode estar relacionada com

o aumento das citocinas pró-inflamatórias e de ROS. Esta proteína tem efeitos vasodilatadores,

aumenta a expressão da óxido nítrico sintase e prostaciclina sintase, que promovem o vasor-

relaxamento e diminuem a pós-carga cardíaca. Tem, ainda, propriedades anti-inflamatórias e

anti-ateratogénicas, as quais se devem, provavelmente, à sua capacidade em suprimir a produ-

ção do TNFα pelos macrófagos e em induzir a apoptose (Barton et al., 2003; Park et al., 2014;
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Chandler, 2016).

Apesar de aumentar o risco de desenvolvimento de doença cardíaca, vários estudos mos-

traram uma relação positiva entre a obesidade em pessoas no momento do diagnóstico da IC e

o tempo de sobrevivência, fenómeno conhecido como parodoxo da obesidade ou epidemiologia

reversa (Habbu et al., 2006; Chandler, 2016). Isto pode estar relacionado com o facto de, por

regra, as pessoas obesas com IC serem diagnosticadas mais precocemente por mostrarem sinais

mais evidentes de dispneia, outros sinais respiratórios ou baixa tolerância ao exercício, o que

pode não estar relacionado com a gravidade da IC (Slupe et al., 2008; Chandler, 2016).

Tal como nos humanos, existem estudos que mostram que nos cães, as alterações no peso

corporal estão associadas ao tempo de sobrevivência na IC. Por exemplo, o ganho de peso pode

ser um indicador de uma melhor resposta ao tratamento, ou mais provável do que isso, indicador

do não desenvolvimento de caquexia (Slupe et al., 2008) e de todos os efeitos adversos subjacentes

à mesma, já referidos anteriormente na secção 4.1.

Assim sendo, na doença cardíaca, o melhor momento para implementar um programa de

perda de peso em animais com excesso de peso ou obesidade, e desta forma, prevenir os seus

efeitos deletérios, é na fase assintomática (Roudebush e Keene, 2010; Freeman e Rush, 2012). No

animal com IC, a perda de peso não planeada pode significar a presença de caquexia cardíaca

(Freeman e Rush, 2010). Em animais obesos com IC, cuja obesidade afeta negativamente a

qualidade de vida, pode ser necessário formular um programa de perda de peso cuidadoso, que

pode ajudar a melhorar os sinais clínicos de IC (e.g. maior tolerância ao exercício, diminuição

da dispneia) (Freeman e Rush, 2010, 2012).

4.3 Fatores nutricionais chave

4.3.1 Sódio e Cloro

O sódio e cloro são nutrientes de elevada importância em animais com doença cardíaca,

devido à associação entre a ICC e a retenção de sódio, cloro e água (Roudebush e Keene, 2010).

Os animais saudáveis conseguem eliminar com relativa facilidade o excesso de sódio ingerido

através da urina, mas em doentes cardíacos esta resposta encontra-se diminuída devido à ativação

crónica dos mecanismos compensatórios, como o SRAA e a libertação de aldosterona. (Freeman,

1998, 2000; Devi e Jani, 2009; Roudebush e Keene, 2010).

Desde 1960 que os médicos veterinários fazem extrapolação da literatura da medicina

humana no que diz respeito às recomendações nutricionais para cães com doença cardíaca (Rush

et al., 2000; Devi e Jani, 2009). Nesta altura, ainda eram poucas as opções farmacológicas para
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o tratamento dos sinais clínicos da ICC no cão e os estudos mostravam que uma grande restrição

de sódio resultava em claros benefícios na redução da retenção de fluidos (Devi e Jani, 2009;

Freeman e Rush, 2010, 2012). Desta forma, entre 1960 e 1970, quando se detetava, pela primeira

vez, um sopro cardíaco à auscultação, era recomendado fazer-se uma grande restrição de sódio,

mesmo antes de se observar qualquer outro sinal clínico (Freeman, 1998, 2000; Freeman e Rush,

2010). Durante muitos anos, foi recomendada uma restrição de sódio de igual forma para todos

os estádios da doença cardíaca (Freeman et al., 2006).

John Rush juntamente com outros investigadores, no ano de 2000, investigaram os efeitos

clínicos, ecocardiográficos e neurohormonais de uma dieta com baixo teor em sódio (24 mg/kg/-

dia) em comparação com uma dieta com moderado teor em sódio (42 mg/kg/dia) em cães com

IC e observaram que não houve alterações significativas em termos neurohormonais entre os dois

grupos, mas houve uma diminuição significativa das concentrações séricas de sódio e cloro com a

dieta de baixo teor em sódio e também foram observadas diminuições no tamanho cardíaco com

essa mesma dieta (Rush et al., 2000).

Mais recentemente, levantaram-se questões acerca da grande restrição de sódio na doença

cardíaca assintomática, devido à ativação precoce do SRAA. Em 2006, Lisa Freeman e outros

dois investigadores realizaram um estudo em cães com DDMVM assintomática, e chegaram à

conclusão de que a ingestão de uma dieta com baixo teor em sódio (32 mg/100 kcal), numa fase

assintomática da doença cardíaca, resulta num aumento das concentrações de aldosterona e da

FC, sem qualquer melhoria a nível do tamanho e função cardíaca (Freeman et al., 2006; Freeman

e Rush, 2010).

Quanto ao cloro, os seus níveis na dieta são normalmente ignorados, mas alguns investi-

gadores acreditam que este mineral pode ter um papel importante no maneio da ICC. Na IC

ocorre uma ativação crónica do SRAA que pode ser, significativamente, influenciada pelo cloro

da dieta (Devi e Jani, 2009). Estudou-se a interação do sódio com outros iões, incluindo o cloro,

e chegou-se à conclusão de que a expressão máxima da hipertensão sensível ao cloreto de sódio,

em pessoas, depende da administração de ambos (sódio e cloro) em simultâneo (Roudebush e Ke-

ene, 2010). Fizeram-se também estudos em modelos experimentais de roedores com hipertensão

sensível ao cloreto de sódio, nos quais se verificou que a pressão sanguínea não aumentara com

a ingestão de sódio e outros iões excepto o cloro, e a ingestão de cloro isolada, teve uma menor

influência na pressão sanguínea do que a ingestão de cloreto de sódio (Roudebush e Keene, 2010).

Enquanto que no passado o principal objetivo de uma dieta desenhada para o doente cardíaco

era a restrição de sódio, hoje sabe-se que a interação entre o sódio e cloro é importante, e para

obter todos os benefícios da dieta é necessária a restrição tanto de um como do outro (Freeman,
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1998). Os teores mínimos recomendados de sódio e cloro em alimentos completos para cães

adultos saudáveis são de 20 mg/100 kcal e 30 mg/100 kcal de alimento, respetivamente, segundo

as recomendações do National Research Council (NRC) de 2006 (NRC, 2006).

Apesar de não existirem evidências específicas de que alimentos com baixos níveis de clo-

reto de sódio ingeridos por animais em estádios iniciais de doença cardíaca irão atrasar a sua

progressão (Roudebush e Keene, 2010), esta é uma boa altura para educar o tutor acerca dos

padrões alimentares do seu animal, desde as dietas comerciais, guloseimas, comida caseira e so-

bre a forma como é dada a medicação, uma vez que muitos tutores não estão conscientes sobre

os teores em cloreto de sódio dos alimentos que oferecem ao seu animal (Freeman, 1998, 2000;

Freeman e Rush, 2010; Schutrumpf, 2017). Por outro lado, é mais fácil modificar a dieta nesta

fase da doença, quando o animal ainda não apresenta sinais clínicos de ICC (Freeman e Rush,

2010).

Na fase inicial da doença cardíaca, é recomendada apenas uma ligeira restrição de sódio na

dieta (80-100 mg/100 kcal) (VVCS, 2018; Freeman e Rush, 2012). Devem, também, ser evitadas

todas as guloseimas e comidas caseiras com elevados teores em sódio, e devem ser propostas

alternativas com baixo teor em sódio como, por exemplo, guloseimas próprias, frutas ou vegetais.

Esta fase não exige uma dieta terapêutica, mas cada dieta deve ser avaliada individualmente para

garantir que se fazem as restrições necessárias (Freeman, 1998, 2000; Roudebush e Keene, 2010).

A partir do momento em que observam sinais de remodelação cardíaca, pode introduzir-se

uma restrição de sódio moderada na dieta (50-80 mg/100 kcal) (VVCS, 2018).

À medida que a doença cardíaca se agrava e a ICC se instala, a capacidade de excreção do

excesso de sódio torna-se cada vez mais comprometida, exigindo uma maior restrição de sódio

ingerido. Assim num cão com ICC, é recomendada uma restrição marcada de sódio na dieta

(50-80 mg/100 kcal) (VVCS, 2018; Freeman e Rush, 2012).

Na ICC grave ou refratária ao tratamento está recomendada uma grande restrição de sódio

na dieta (20-50 mg/100 kcal) (Freeman e Rush, 2012). Nesta fase, deve considerar-se, também,

a ingestão de água destilada ou com menos de 150 ppm de sódio, uma vez que a água é uma

fonte potencial de cloreto de sódio (Roudebush e Keene, 2010). Recomenda-se, ainda, que os

níveis de cloro sejam 1,5 vezes superiores aos de sódio (Roudebush e Keene, 2010)

4.3.2 Taurina e Levocarnitina (L-carnitina)

A taurina é um aminoácido beta-sulfúrico sintetizado a partir dos aminoácidos cisteína e

metionina (Freeman e Rush, 2010). Não é incorporada nas proteínas, sendo um dos aminoáci-

dos livres mais abundantes no organismo e é encontrada em grandes concentrações no músculo
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cardíaco, esquelético, sistema nervoso central e retina, mas também em leucócitos e plaquetas

(Pion et al., 1998; Sanderson, 2006).

No gato sabe-se que a taurina é um aminoácido essencial, ou seja, tem de ser suplementada

através da dieta, mas no cão não é considerada essencial e, pensa-se que isso se deve à baixa

capacidade que os gatos têm para sintetizar taurina, pois, apresentam uma reduzida atividade da

enzima cisteína ácido sulfínico descarboxilase (Rana e Sanders, 1986; Sanderson, 2006; Freeman

e Rush, 2010).

Estudos realizados em coelhos (Takihara et al., 1986; Pion et al., 1998) e humanos (Azuma

et al., 1985; Pion et al., 1998) encontraram efeitos benéficos da taurina na doença valvular

adquirida, e isso, juntamente com as elevadas quantidades de taurina habitualmente encontradas

no coração, fez com que os investigadores considerassem a deficiência em taurina como uma causa

de diminuição da função mecânica do miocárdio (Pion et al., 1998).

Desde há muitos anos que a deficiência em taurina é conhecida como a principal causa de

CMD no gato (Kittleson et al., 1997) e, posteriormente, esta deficiência foi associada à mesma

doença em raposas (Sanderson, 2006). Este achado, fez com que, Kramer e outros investigadores

realizassem um estudo onde foram determinadas as concentrações plasmáticas de taurina em

cães com DDMVM, CMD e saudáveis. Os resultados obtidos mostravam que 17 % dos cães com

CMD apresentavam baixas concentrações plasmáticas de taurina, sendo que a maioria desses cães

eram de raças onde a CMD não é uma doença muito comum, como o Cocker Spaniel Americano

(CSA) e o Golden Retriever (Kramer et al., 1995; Pion et al., 1998; Sanderson, 2006). Nas raças

onde a CMD é uma doença comum não se observaram diferenças significativas nas concentrações

plasmáticas de taurina comparativamente ao grupo dos animais saudáveis, concluindo-se que

a taurina não teria um papel importante na etiopatogenia da CMD nas raças típicas (Kramer

et al., 1995).

A deficiência em taurina, em alguns cães, foi associada à alimentação com dietas pobres em

proteína, à base de cordeiro e arroz, e ricas em fibra. Por outro lado, pensa-se que a deficiência

em taurina pode ter como causas o aumento da perda através de fezes ou urina, aumento nas

necessidades deste aminoácido ou outras alterações metabólicas presentes em determinadas raças

(Freeman e Rush, 2010).

Quando se iniciou a suplementação de taurina em CSA diagnosticados com CMD, não se

observavam respostas significativas (Sanderson, 2006), até que foi identificada uma deficiência

em L-carnitina miocárdica num destes animais, e ao suplementar com ambos observou-se uma

resposta positiva (Kittleson et al., 1997). Realizou-se, então, um estudo cujo objetivo era reunir

as concentrações plasmáticas de taurina e L-carnitina, como também, os exames ecocardiográ-
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ficos de CSA com CMD. Num primeiro momento, observou-se que todos os cães apresentavam

baixas concentrações plasmáticas de taurina (<50 nmol/ml). Depois, os cães foram distribuídos

aleatoriamente em dois grupos: um grupo recebeu suplementação de taurina (500 mg PO a cada

8 horas) e L-carnitina (1000 mg PO a cada 8 horas) e o outro grupo recebeu um placebo, durante

4 meses. No grupo que foi suplementado com taurina e L-carnitina, observaram-se melhorias eco-

cardiográficas significativas, enquanto que no grupo placebo não se observou qualquer melhoria.

Após os 4 meses de suplementação, a função miocárdica melhorou de tal forma que permitiu

a descontinuação do tratamento farmacológico para a CMD (Kittleson et al., 1997; Pion et al.,

1998; Sanderson, 2006).

A L-carnitina (ácido b-hidroxi-c-trimetil aminobutírico) é uma pequena molécula solúvel

em água, obtida, nos cães, a partir da proteína dietética ou da síntese endógena pelo fígado,

utilizando os aminoácidos lisina e metionina. (Pion et al., 1998; Sanderson, 2006). Os músculos

cardíaco e esquelético são os maiores reservatórios, contendo entre 95 a 98 % da L-carnitina

corporal total (Sanderson, 2006).

Ao nível do miocárdio, a L-carnitina auxilia no transporte de AG de cadeia longa para o

interior da mitocôndria, onde ocorre 60 % da produção de energia total do coração a partir da

oxidação de AG de cadeia longa (Pion et al., 1998; Sanderson, 2006).

A deficiência em L-carnitina no cão está classificada em três tipos: deficiência plasmática,

caracterizada por baixas concentrações de L-carnitina livre no plasma, deficiência sistémica,

caracterizada por baixas concentrações plasmáticas e tecidulares, e, deficiência miopática, ca-

racterizada por baixas concentrações de L-carnitina miocárdica na presença de concentrações

plasmáticas normais ou, por vezes, elevadas. Desta forma, concentrações normais de L-carnitina

no plasma não descartam a possibilidade de existir deficiências ao nível do miocárdio (Sanderson,

2006). A determinação da L-carnitina miocárdica exige a realização de biópsia, o que não é fa-

cilmente exequível e, por isso, a deficiência em L-carnitina pode ser uma causa subdiagnosticada

de CMD (Sanderson, 2006; Strickland, 2016).

Não se sabe ao certo se a deficiência em L-carnitina é uma causa ou consequência da

CMD. Sabe-se que quando ocorre lesão das células miocárdicas, como na CMD, há libertação

de L-carnitina o que faz diminuir a concentração miocárdica e, nesta situação, é a CMD que

causa a deficiência em L-carnitina. No entanto, Sanderson, em 1998, documentou a presença

de deficiência em L-carnitina em três cães antes do início da CMD. De qualquer maneira, quer

a deficiência em L-carnitina seja causa ou não de CMD, a sua suplementação pode resultar em

benefícios por melhorar a produção de energia a nível do miocárdio. (Sanderson, 2006; Freeman

e Rush, 2007).
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Um estudo recente mostrou que a suplementação oral com L-carnitina, em humanos com

ICC, resultou numa melhoria geral da função cardíaca, com melhorias a nível da fração de

ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), do volume sistólico, débito cardíaco, pela diminuição dos

diâmetros diastólico e sistólico finais do VE e dos níveis séricos de BNP e de NT-proBNP (Song

et al., 2017).

Com base nos resultados obtidos no estudo de Kittleson et al. (1997), recomenda-se, atual-

mente, a suplementação dos CSA diagnosticados com CMD, com 500 mg PO de taurina a cada

8 horas e 1000 mg PO de carnitina a cada 8 horas (Freeman, 1998; Sanderson, 2006). Outros

autores recomendam a suplementação com 500 mg de taurina a cada 12 horas e 1000 mg de L-

carnitina a cada 12 horas (Freeman, 1998; Strickland, 2016). Em alternativa, e tendo em conta

que a L-carnitina tem um custo muito elevado em relação à taurina, os autores recomendam

suplementar apenas com taurina nos primeiros 3 meses de tratamento e passar a suplementar

com L-carnitina apenas nos casos não responsivos à taurina (Strickland, 2016).

A dose mínima ou ideal de L-carnitina, necessária para repor as baixas concentrações no

miocárdio, ainda não é conhecida, mas recomenda-se atualmente uma dose de 50 a 100 mg/kg

PV, por via oral, a cada 8 horas (Freeman, 2000; Devi e Jani, 2009). Se houver suspeita ou prova

de que a deficiência em L-carnitina é miopática, Sanderson recomenda uma dose de 200 mg/kg

a cada 8 horas (Sanderson, 2006).

A suplementação com L-carnitina deve ser recomendada em boxers, CSA e em cães com

urolitíase por uratos ou cistina, que são diagnosticados com CMD. As únicas desvantagens da

suplementação de L-carnitina em cães são o custo elevado e ocasionais distúrbios gastrointestinais

(Sanderson, 2006).

Muitas vezes é possível diminuir ou, até mesmo, descontinuar o tratamento farmacoló-

gico nos animais que respondem positivamente à suplementação, e nesses casos, esta deve ser

continuada indefinidamente (Strickland, 2016).

Mesmo com níveis plasmáticos de taurina normais, a sua suplementação pode ser bené-

fica em cães com CMD e, isto, deve-se aos seus potenciais benefícios relacionados com o efeito

inotrópico positivo ou com o seu papel na regulação de cálcio a nível do miocárdio (Freeman,

1998; Freeman e Rush, 2010; Roudebush e Keene, 2010). Uma dieta para cães com doença car-

diovascular deve conter um teor de taurina de, pelo menos, 25 mg/100 kcal de alimento e de

L-carnitina de, pelo menos, 5 mg/100 kcal de alimento (Roudebush e Keene, 2010).
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4.3.3 Fósforo

Os níveis de fósforo de dietas comerciais desenhadas para a doença cardiovascular são

muitas vezes reduzidos, uma vez que muitos cães com doença cardíaca têm também doença renal

crónica. Para estes casos é recomendada a restrição de fósforo para níveis de 50 mg/100 kcal a

175 mg/100 kcal de alimento (Roudebush e Keene, 2010).

4.3.4 Potássio e Magnésio

O potássio e o magnésio são importantes quando falamos em ICC, uma vez que o trata-

mento dos sinais clínicos da ICC pode dar origem a deficiências ou excessos destes nutrientes.

A hipocalemia na IC está associada ao uso de diuréticos, principalmente diuréticos da ansa

e tiazídicos (Ryan, 1987), mas também a anorexia prolongada ou vómito e diarreia pronunciados

(DeFrancesco, 2008). A hipocalemia pode aumentar o risco de arritmias ventriculares, causar

fraqueza muscular, interferir na terapia com fármacos antiarrítmicos e potenciar os efeitos tó-

xicos da digoxina (Podrid, 1990; DeFrancesco, 2008). Estudos recentes mostraram associação

entre a hipocalemia e hipertensão sistémica (Krishna e Kapoor, 1991; Adrogué e Madias, 2007;

DeFrancesco, 2008; Freeman e Rush, 2010).

Em animais a receber tratamento com diuréticos poupadores de potássio como a espirono-

lactona ou IECA, pode observar-se por vezes uma ligeira hipercalemia. Esta pode também estar

associada a uma IC avançada por diminuição do fluxo sanguíneo renal e da excreção de potássio

(DeFrancesco, 2008). Apesar da hipercalemia clinicamente significativa ser pouco comum em

cães, a suplementação de potássio ou a alimentação com dietas ricas neste nutriente em ani-

mais a receber tratamento com os fármacos mencionados pode aumentar o risco de hipercalemia

(Freeman, 1998).

Nas dietas comerciais há uma grande variação nas concentrações de potássio. As dietas

comerciais, para cães, com restrição de sódio contêm entre 143 a 270 mg de potássio por 100

kcal de alimento (Freeman e Rush, 2010), com um mínimo recomendado de 110 mg/100 kcal

(FEDIAF, 2018). Se se observar uma ligeira hipercalemia, deve-se selecionar um alimento com

menores quantidades de potássio. No caso de hipocalemia ligeira e assintomática deve-se re-

comendar um alimento com maior teor em potássio ou suplementar por via oral, com 5 a 10

mEq/dia de cloreto de potássio (DeFrancesco, 2008; Freeman e Rush, 2010).

A hipomagnesemia aumenta a frequência e gravidade de arritmias, diminui a contratilidade

miocárdica, causa fraqueza muscular e, tal como a hipocalemia, já foi associada a hipertensão

sistémica em humanos. Pode ser observada em animais a receber tratamento com diuréticos

da ansa ou tiazídicos, devido à perda excessiva de magnésio através da urina (Freeman, 1998;
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DeFrancesco, 2008).

Há também uma grande variação nas quantidades de magnésio das várias dietas comerciais,

sendo que uma dieta comercial com restrição de sódio pode conter entre 10 a 40 mg de magnésio

por 100 kcal de alimento (Freeman e Rush, 2010) e, o seu mínimo recomendado, segundo a

European Pet Food Industry Federation (FEDIAF) é de 10 mg/100 kcal, sendo que os animais

com ICC cardíaca devem receber, pelo menos 15 mg/100 kcal de alimento (Roudebush e Keene,

2010). Em certos casos, apenas o ajuste na dieta não é suficiente para repor os níveis de magnésio,

pelo que, nesses casos, é necessária a suplementação por via oral (Freeman e Rush, 2010), com

uma dose de 1 a 2 mEq/kg/dia de hidróxido de magnésio ou de óxido de magnésio (Murtaugh,

2006).

A monitorização dos níveis de potássio e magnésio séricos é recomendada em animais

com ICC, principalmente se o tratamento inclui IECA, espironolactona ou doses elevadas outros

de diuréticos. As concentrações séricas de magnésio não refletem as quantidades totais das

reservas corporais, pois apenas 1 % das mesmas se encontram no compartimento extracelular, mas

recomenda-se a sua medição, principalmente em cães com arritmias ou que recebem tratamento

com doses elevadas de diuréticos (Freeman, 1998; Freeman e Rush, 2010, 2012).

4.3.5 Ácidos gordos ómega-3

Os AG são ácidos carboxílicos, obtidos maioritariamente a partir da hidrólise de triglicé-

ridos. São constituídos por uma cadeia de hidrocarbonetos que pode ser saturada (sem ligações

duplas) ou insaturada (com uma ou mais ligações duplas). Os AG com duas ou mais ligações

duplas denominam-se AG polinsaturados. A variação na localização das ligações duplas dá ori-

gem a isómeros que se denominam cis ou trans. O isomerismo geométrico depende da orientação

dos átomos ou grupos em torno do eixo das ligações duplas. Se os grupos, a serem considera-

dos, encontram-se do mesmo lado que a ligação, a cadeia denomina-se cis, mas se a localização

for do lado oposto, a cadeia denomina-se trans. Os isómeros trans provenientes da dieta estão

associados a hipercolesterolemia, aterosclerose, doença coronária arterial e pensa-se que podem

antagonizar o metabolismo dos AG essenciais (Engelking, 2015).

Os mamíferos não têm capacidade para sintetizar AG de cadeia longa polinsaturados e, por

este motivo, estes são considerados essenciais para essas espécies, que têm de os obter a partir

da dieta. Os AG essenciais ácido linoléico (AL) e o ácido linolénico (ALA) são AG ómega-6 e

ómega-3, respetivamente, e são precursores dos restantes membros destas famílias (Trevizan e

Kessler, 2009). Estes AG são componentes estruturais das membranas celulares, mas também

precursores necessários à biossíntese de mediadores inflamatórios, os eicosanóides (prostaglandi-
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nas, tromboxanos e leucotrienos). O ALA é metabolizado em ácido eicosapentaenóico (EPA) e

ácido docosahexaenóico (DHA), enquanto que o AL é convertido em ácido araquidónico (AA).

O AA produz eicosanóides das classes 2 e 4 que têm efeitos pró-inflamatórios, de quimiotaxia,

vasoconstritores e de agregação plaquetária. Por outro lado, o EPA dá origem a eicosanóides

das classes 3 e 5, mediadores inflamatórios muito menos potentes, que apresentam propriedades

anti-inflamatórias, anti-trombóticas e vasodilatadoras (Freeman, 2010; Freeman e Rush, 2010,

2012; Nasciutti et al., 2015).

Os cães têm a capacidade de converter o AL em AA, mas a conversão do ALA em EPA e

DHA não é tão eficaz (Bauer, 2007; Trevizan e Kessler, 2009; Freeman, 2010), e por este motivo

é importante a ingestão a partir da dieta de EPA e DHA para a obtenção de níveis adequados

destes AG de cadeia longa (Freeman, 2010).

Tipicamente, as dietas comerciais são compostas maioritariamente por AG ómega-6, mas

a modificação da dieta ou suplementação com AG ómega-3 pode aumentar de forma significativa

as suas concentrações plasmáticas e nos tecidos, visto que os AG ómega-3 e ómega-6 competem

por enzimas necessárias ao seu metabolismo. Quanto maiores as quantidades de AG ómega-3 na

dieta, maior a sua utilização e incorporação nas células (Freeman, 2010; Freeman e Rush, 2012).

Os cães com IC apresentam baixas concentrações de EPA e DHA, independentemente da

doença subjacente (Freeman e Rush, 2010; Freeman, 2010; Bauer, 2011) e, também, um aumento

na produção de eicosanóides e citocinas inflamatórias, tais como o TNFα, IL-1 e fator nuclear

kappa B (NF-kB). A suplementação de AG ómega-3 está associada a uma diminuição na produção

destes mediadores inflamatórios, mas, também, à produção de mediadores anti-inflamatórios

como resolvinas e protectinas, moléculas com capacidade de diminuir a resposta inflamatória e

que têm, ainda, propriedades imunomoduladoras. Desta forma, supõe-se que grande parte dos

benefícios dos AG ómega-3 estão relacionados com os seus efeitos anti-inflamatórios (Freeman,

1998, 2010; Roudebush e Keene, 2010; Bauer, 2011; Nasciutti et al., 2015).

Em 1998, Freeman e outros investigadores estudaram os efeitos da suplementação com óleo

de peixe, que é rico em EPA e DHA, em cães com IC, chegando à conclusão que esta resulta em

melhorias na caquexia cardíaca, diminuição da perda de massa muscular e da produção de IL-1 e

prostaglandina E2 (Freeman et al., 1998; Freeman, 2010; Roudebush e Keene, 2010; Bauer, 2011).

Nesse mesmo estudo, observou-se que com esta suplementação, que fornecia 27 mg/kg/dia de

EPA e 18 mg/kg/dia de DHA durante 8 semanas, foi possível normalizar as deficiências em AG

plasmáticos (Freeman et al., 1998; Freeman, 2010).

Um estudo realizado em 2007 em cães da raça boxer, com CAVD, mostrou a eficácia da

suplementação com óleo de peixe na diminuição do número de VPCs por dia. No grupo de
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cães que recebeu um suplemento de óleo de peixe, o qual fornecia 780 mg/dia de EPA e 497

mg/dia de DHA, observou-se uma diminuição significativa na frequência de arritmias, mas para

determinar a dose ideal e qual a melhor relação entre EPA e DHA, no que diz respeito aos

efeitos antiarrítmicos, são necessários mais estudos (Smith et al., 2007; Bauer, 2011; Freeman

e Rush, 2012). Noutro estudo experimental, realizado por Billman e outros investigadores em

cães com arritmias ventriculares induzidas, a infusão de EPA, DHA ou ALA, mostrou ter efeitos

protetores contra a FA (Billman et al., 1999; Freeman, 2010). Muitos cães com DDMVM e CMD

podem ter arritmias e, normalmente, estas não resultam em sinais externos evidentes, podendo,

no entanto ter como consequência a morte súbita. Deste modo, o uso de AG ómega-3 pode ser

benéfico, mesmo antes de se observarem sinais de ICC (Bauer, 2011). Pensa-se que os efeitos

antiarrítmicos dos AG ómega-3 devem-se, sobretudo, à supressão dos canais de cálcio do tipo L e

canais de sódio dependentes de voltagem, estabilizando eletricamente as células cardíacas, de tal

forma que aumentam a resistência a arritmias (Billman et al., 1999; Roudebush e Keene, 2010).

Num estudo retrospetivo que envolveu 108 cães com IC secundária a DDMVM, verificou-se

um maior tempo de sobrevivência nos animais que estavam a receber suplementação com AG

ómega-3 (Slupe et al., 2008; Freeman, 2010). Esta associação pode estar relacionada com os

efeitos anti-inflamatórios, prevenção de caquexia e aumento do apetite ou ainda com os efeitos

antiarrítmicos dos AG ómega-3, todos já mencionados anteriormente (Freeman, 2010).

Lisa M. Freeman, no seu artigo de revisão sobre os benefícios dos AG ómega-3 na doença

cardiovascular, refere a existência de evidência que justifica o uso destes AG em cães com IC

ou em determinados tipos de arritmias, como tratamento adjuvante, e ainda, que estes podem

trazer benefícios em estádios iniciais de doença cardíaca, devido aos vários efeitos positivos que

têm sobre o sistema cardiovascular, mas isso requer uma maior investigação (Freeman, 2010).

Segundo alguns estudos publicados, observam-se benefícios com a suplementação de AG

ómega-3 nas doses 27 mg/kg PV de EPA + 18 mg/kg PV de DHA (Freeman et al., 1998) e 40

mg/kg PV de EPA + 25 mg/kg PV de DHA (Freeman, 2010, 2012). No presente, a maioria do

autores recomenda uma dose de 40 mg/kg PV de EPA e 25 mg/kg PV de DHA para cães com

anorexia ou caquexia e para cães com doença cardíaca (Freeman e Rush, 2010; Freeman, 2010;

Bauer, 2011; Freeman, 2012; Freeman e Rush, 2012).

Os AG ómega-3, EPA e DHA, podem ser obtidos a partir da dieta ou de um suplemento

dietético (Freeman, 2010). À exceção de algumas dietas terapêuticas, as dietas comerciais não

atingem os níveis desejados de AG ómega-3, e por isso, muitas vezes é necessária a suplementação

(Freeman e Rush, 2010; Freeman, 2010; Freeman e Rush, 2012). Se a dieta não tem níveis

suficientes de EPA e DHA, recomenda-se a suplementação com óleo de peixe (Freeman, 2010).
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Os suplementos de óleo de peixe devem conter vitamina E como antioxidante, mas não devem

ser incluídos outros nutrientes para evitar toxicidades (Freeman e Rush, 2010, 2012). O óleo de

fígado de bacalhau não deve ser utilizado como fonte de EPA e DHA, uma vez que contém níveis

elevados de vitamina A e D, que podem ser tóxicos para o animal. O óleo de linhaça também

não deve ser utilizado, pois é rico em ALA e não em EPA e DHA, e como já foi mencionado, a

conversão de ALA em EPA e DHA é muito pouco eficiente em cães (Freeman, 2010; Freeman e

Rush, 2010, 2012).

Apesar de muitos estudos não identificarem efeitos adversos clinicamente significativos,

outros descrevem alguns, tais como a ocorrência de alterações hemostáticas, uma vez que a

presença de EPA e DHA leva à produção de tromboxano A3, que é um ativador de plaquetas

menos potente que o tromboxano A2. Estes efeitos podem tornar-se clinicamente relevantes

quando a diminuição na função plaquetária causada pelos AG ómega-3 é acompanhada por

trombocitopenia provocada por algum processo concomitante (Freeman, 2010; Lenox e Bauer,

2013). Outros efeitos observados mais frequentemente, principalmente com a administração de

elevadas doses de AG ómega-3, são os efeitos gastrointestinais, sobretudo diarreia ligeira, e em

alguns estudos, estes foram apontados como uma causa de descontinuação da suplementação.

Mas os efeitos gastrointestinais são dose-dependentes, pelo que, em animais que desenvolvam

diarreia ou outros sinais deve ser ajustada a dose (Lenox e Bauer, 2013).

A suplementação com AG ómega-3 também pode resultar em efeitos negativos na cica-

trização de feridas, visto que a inflamação é uma fase essencial neste processo. Muitos estudos

sugerem que a cicatrização de feridas não é influenciada pelo uso de AG ómega-3 (Scardino et al.,

1999; Lenox e Bauer, 2013), outros estudos indicam que estes podem ter efeitos negativos na fase

inicial da cicatrização (Albina et al., 1993; Lenox e Bauer, 2013), mas os efeitos na cicatrização

vão depender da dose e tipo de AG ómega-3, da duração da suplementação e extensão da ferida.

Desta forma, em alguns casos pode ser importante a descontinuação da suplementação com doses

elevadas de AG ómega-3, como por exemplo, antes de uma cirurgia (Lenox e Bauer, 2013).

Outros efeitos adversos descritos por alguns autores incluem a peroxidação lipídica e de-

ficiência em vitamina E, exposição a toxinas, ganho de peso, alterações da função imunitária e

no controlo da glicemia e algumas interações fármaco-nutriente (Freeman, 2010; Lenox e Bauer,

2013).

As dietas ricas em AG ómega-3 são mais suscetíveis à oxidação, por isso é importante

informar os tutores de que o alimento seco deverá ser conservado adequadamente (Freeman,

2010), ou seja, num local fresco, sem luz solar direta e mantido na embalagem original, a qual

deve estar sempre o mais bem fechada possível, e deve ser finalizada entre 4 a 6 semanas (Freeman,
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2010). O óleo de peixe tem um sabor intenso, e apesar de muitos animais aceitarem bem, com

outros não acontece o mesmo, pelo que devemos evitar provocar stress, e consequente aversão ao

alimento, quando fornecemos uma dieta rica em óleo de peixe ou administramos o suplemento

com o alimento. Outra questão importante está relacionada com a falta de controlo de qualidade

dos suplementos dietéticos, pois as quantidades de AG ómega-3 podem ser diferentes daquelas

descritas nos rótulos ou podem conter contaminantes (Freeman, 2010).

O limite superior seguro de EPA e DHA combinados é de 280 mg/100 kcal de dieta ou 370

mg/kg PV0,75 (NRC, 2006; Lenox e Bauer, 2013).

4.3.6 Proteína

As necessidades em proteína de animais com caquexia cardíaca ainda não estão determi-

nadas e não se sabe de que forma é que as alterações metabólicas associadas a caquexia afetam

as necessidades em nutrientes (Roudebush e Keene, 2010).

Muitos animais com anorexia têm doenças concomitantes, tais como a doença renal crónica,

as quais afetam as necessidades em nutrientes (Roudebush e Keene, 2010). No passado, era

sugerida a restrição proteica para cães com IC, com o objetivo de prevenir sobrecargas nos rins

e fígado, mas hoje sabe-se que esta restrição tem efeitos negativos nestes animais, devido à sua

predisposição para perda de MCM (Freeman, 2000).

Deste modo, animais com caquexia devem ser estimulados a ingerir uma dieta completa e

equilibrada, que contenha quantidades adequadas de calorias e de proteína de elevada qualidade

(Freeman, 2000; Roudebush e Keene, 2010). As dietas elaboradas para animais com doença

renal devem ser evitadas, excepto se o animal sofre de uma doença renal em estádio avançado,

concomitantemente (Freeman, 2015). A quantidade de proteína deve satisfazer, pelo menos, os

níveis mínimos recomendados pela FEDIAF (2018) (4,5 g/100 kcal), apesar de que o animal pode

beneficiar de níveis mais elevados de proteína na dieta (Freeman e Rush, 2012).

4.3.7 Antioxidantes

Os antioxidantes têm recebido muita atenção pelo seu potencial benefício na prevenção e

tratamento de doenças cardíacas em humanos (Freeman e Rush, 2010, 2012).

As ROS são subprodutos do metabolismo do oxigénio e como mecanismo de compensa-

ção, normalmente, o organismo produz antioxidantes endógenos. Mas, por vezes, observam-se

desequilíbrios entre a produção de oxidantes e a proteção por parte dos antioxidantes, e a esta

situação denomina-se de stress oxidativo (Freeman, 2000; Freeman e Rush, 2010, 2012).

A maioria dos antioxidantes incluem os antioxidantes enzimáticos (e.g., superóxido dis-
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mutase, catalase, glutationa peroxidase) e neutralizadores de oxidação (vitamina C, vitamina E,

glutationa e betacaroteno) (Freeman, 2000; Freeman e Rush, 2010).

Em cães com doença cardíaca, têm sido documentadas alterações no estado antioxidante

e aumento do stress oxidativo, e à medida que a ICC progride estas alterações tornam-se mais

evidentes (Freeman et al., 2005; Freeman e Rush, 2012).

Um estudo realizado por Freeman e outros investigadores em 2005, confirmou aumentos

na concentração de vitamina C e na capacidade antioxidante total do plasma, o que pode refletir

uma resposta compensatória em cães com ICC, embora não se conheça a relevância clínica destes

aumentos (Freeman et al., 2005).

Noutro estudo, realizado por Johnny Li, observou-se uma diminuição de um isómero da

glutationa S-transferase (GST) em cães com DDMVM. Esta enzima pertence a uma família

de isoenzimas metabólicas que catalisam a conjugação de glutationa reduzida a substratos xe-

nobióticos ou a lípidos peroxidados, com o objetivo de desintoxicação ou diminuição do stress

oxidativo. Nesse mesmo estudo, também se observou que a concentração de glutationa oxidada

estava significativamente elevada relativamente ao grupo de controlo (Li, 2018).

Apesar destes dados, para confirmar os benefícios clínicos da suplementação com antioxi-

dantes, bem como a dosagem e combinação de diferentes antioxidantes efetiva, é necessária uma

maior investigação (Freeman e Rush, 2010).

4.3.8 Coenzima Q10

A CoQ10 é uma quinona que se encontra, principalmente, na membrana mitocondrial

interna e é cofator em diversas reações de produção de energia, incluindo a nível do miocárdio,

mas também atua como estabilizador de membrana e antioxidante (Dove, 2001; Freeman e Rush,

2010, 2012).

Desta forma, a CoQ10 tornou-se um composto de interesse no estudo da ICC e supõe-se

que a sua suplementação possa ter benefícios a nível da correção de deficiências, melhoria na

eficiência metabólica do miocárdio e aumento da proteção antioxidante (Freeman e Rush, 2010,

2012).

Apesar de estar presente na dieta dos mamíferos, a CoQ10 provém essencialmente da síntese

endógena a partir da fenilalanina e acetilcoenzima A. Foram observados níveis baixos de CoQ10

em idosos e em diferentes fases de algumas doenças. Estes podem resultar de uma deficiência

em qualquer um dos fatores essenciais para a sua síntese ou diminuição da atividade enzimática,

relacionada com a doença subjacente (Folkers, 1993; Harker-Murray et al., 2000).

A maioria dos estudos realizados em humanos sobre a suplementação de CoQ10 não têm
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sido realizados com controlo adequado, pelo que os resultados obtidos têm-se mostrado contro-

versos (Freeman e Rush, 2010).

Num estudo experimental realizado em cães com ICC induzida por taquicardia, não se

observou deficiência em CoQ10 sérica ou miocárdica, no entanto, a suplementação dietética

desta coenzima fez aumentar os seus níveis séricos e observou-se atenuação da hipertrofia e

menor pressão de enchimento na fase inicial da doença, em comparação com os animais que não

receberam suplementação (Harker-Murray et al., 2000).

Apesar de se observarem, esporadicamente, alguns benefícios com a suplementação de

CoQ10, são necessários mais estudos prospetivos controlados para confirmar a sua eficácia (Fre-

eman e Rush, 2010, 2012).

A dose recomendada, atualmente, para o cão é de 30 mg PO BID, e para raças grandes

esta pode atingir 90 mg PO BID (Devi e Jani, 2009; Freeman e Rush, 2010, 2012)

4.3.9 Vitaminas do complexo B

Em humanos, reconhece-se que a deficiência em tiamina (vitamina B1) é uma das causas

de cardiomiopatia, mas no cão sabe-se pouco relativamente ao papel das vitaminas do complexo

B como causa de doença cardíaca (Freeman e Rush, 2010).

Os cães não conseguem sintetizar a tiamina, pelo que é um nutriente essencial e tem de ser

obtido através da dieta. A sua forma tiamina difosfato é cofator no metabolismo dos hidratos

de carbono, na produção de nucleótidos e de nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) e é

também importante para o funcionamento do sistema nervoso (Kritikos et al., 2017).

A anorexia e as perdas urinárias de vitaminas hidrossolúveis podem contribuir para as

baixas concentrações destas vitaminas em indivíduos com IC e estas deficiências são mais comuns

quando a furosemida é um dos principais fármacos utilizados no seu tratamento. Os cães com

doença cardíaca, principalmente quando estão a ser tratados com diuréticos, poderão ter uma

maior necessidade em vitaminas do complexo B (Freeman e Rush, 2010).

Num estudo experimental, observou-se o desenvolvimento de IC em cães que estavam a

receber uma dieta pobre em tiamina, mas a dieta não era nem completa nem equilibrada, pelo que

teria deficiências noutros nutrientes, aspectos que podem ter influenciado de forma determinante

os resultados. Deste modo, são necessários mais estudos para poder identificar a deficiência em

tiamina como causa de IC (Swank et al., 1941; Kritikos et al., 2017).

Os sinais clínicos da deficiência em tiamina são, normalmente, pouco específicos e podem

envolver vários sistemas. Mas, geralmente, os sinais desenvolvem-se em três fases: a fase de

indução, a fase crítica e a fase terminal. A primeira fase inicia-se em uma a duas semanas de

55



4 Modulação Nutricional da Doença Cardíaca

deficiência e podem-se observar vómitos, letargia, hiporexia ou anorexia e consequente perda de

peso. Se a deficiência não for corrigida, desenvolvem-se os sinais da fase crítica caracterizada por

sinais neurológicos tais como ataxia, paraparesia, nistagmo, diminuição da proprioceção, entre

outros. Após um mês de deficiência grave, desenvolve-se a fase terminal que se traduz num

agravamento dos sinais até à morte, e é nesta fase que é diagnosticada a maioria das deficiências

em tiamina (Kritikos et al., 2017).

De forma a prevenir deficiências em vitaminas do complexo B em animais com doença

cardíaca, a maioria das dietas comerciais para animais cardíacos contém elevados níveis destas

vitaminas hidrossolúveis (Freeman, 1998, 2000; Freeman e Rush, 2010).

Por outro lado, a deficiência em tiamina também pode ser corrigida através da adminis-

tração parenteral, preferencialmente, por via subcutânea, na forma de hidrocloreto de tiamina.

Ainda não se conhece a dose ideal, mas para cães as doses podem variar ente 50 a 1250 mg/dia

(Kritikos et al., 2017).

56



5 Casos clínicos

5.1 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo a análise das características das dietas recomendadas na

prática clínica para situações de doença cardíaca em cães. Esta análise tem como objetivo iden-

tificar os fatores nutricionais chave onde seja possível introduzir alterações de modo a aproximar

as recomendações com a mais recente informação baseada em evidência científica (revista na

revisão de literatura presente no capítulo 4 desta dissertação).

Com este objetivo foram selecionados 6 casos clínicos de cães com doença cardíaca, que

compareceram a consulta no Hospital Veterinário do Baixo Vouga durante o período de 5 meses

de estágio curricular. Estes casos serão agrupados segundo a fase da doença cardíaca de forma

a facilitar a análise.

5.2 Introdução

Este capítulo será dividido em 4 secções, sendo que na primeira (5.3.1) serão apresentados

os dados gerais relativos a todos os animais selecionados para este trabalho, na segunda secção

(5.3.2) serão apresentados os casos clínicos de DDMVM de classe B1, na terceira (5.3.3) os de

classe B2 e na quarta (5.3.4) um caso clínico de CMD e ICC.

Para cada caso clínico será realizada uma avaliação nutricional, onde serão apresentados

os fatores nutricionais chave, a análise das dietas atuais e recomendações nutricionais. Também

serão calculadas as necessidades energéticas de manutenção de acordo com o PV ideal, condição

corporal (CC) e atividade de cada animal, segundo as recomendações da FEDIAF (2018) para

animais sénior (80-120 kcal/kg PV0,75), com o objetivo de determinar a quantidade de alimento

que cada animal deve ingerir para manter uma CC ótima, que é um dos objetivos principais do

maneio nutricional na doença cardíaca.
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5.3 Casos clínicos

5.3.1 Identificação dos animais

Na tabela 5.1 encontram-se os dados relativos à identificação da população de cães selecio-

nada para este estudo. Esta é constituída por duas fêmeas e quatro machos, com uma média de

idades de 11,8 anos. Nesta amostra encontram-se quatro cães de raça pequena, nomeadamente

Teckel miniatura, Pequinês, Cavalier King Charles Spaniel, e Chihuahua, um de raça média, sem

raça definida e um da raça grande Pastor Belga. Na mesma tabela estão, também, presentes a

condição corporal (CC) e condição muscular (CM) de cada animal, no momento da consulta.

Tabela 5.1: Identificação dos animais

Nome Raça
Idade
(anos)

Sexo/
Estado

Peso (kg) CCa CMb

Alycia Teckel miniatura 12
Fêmea/

Esterilizada
6,4 5/9 3/3

Booba Pequinês 11
Macho/

Não esterilizado
6,1 5/9 3/3

Charlie
Brown

Cavalier King
Charles Spaniel

11
Macho/

Esterilizado
11,5 7/9 3/3

Iara Chihuahua 11
Fêmea/

Esterilizada
2,5 5/9 3/3

Pantufa Sem raça definida 14
Macho/

Não esterilizado
17,2 5/9 3/3

Kenny Pastor Belga 12
Macho/

Esterilizado
26,86 6/9 3/3

aCC - Condição Corporal (utilizando a escala de 1 a 9 do Body Condition Score (WSAVA, 2011))
bCM - Condição Muscular (utilizando a escala de 0 a 3 do Muscle Condition Score (WSAVA, 2013))

5.3.2 Casos clínicos de doença degenerativa mixomatosa da válvula mitral de
classe B1

5.3.2.1 Caso clínico - Alycia

• Avaliação clínica

A Alycia é uma cadela da raça Teckel miniatura, com 12 anos de idade, esterilizada, com 6,4

kg de PV, que foi referenciada de outra clínica para consulta de cardiologia pré-cirúrgica, devido

à idade e identificação de sopro cardíaco, uma vez que se pretendia realizar uma destartarização e

extração dentária, devido à grande quantidade de tártaro e inflamação gengival evidente. Apesar

disto, tinha apetite e não apresentava dificuldades na ingestão de alimento.
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Encontra-se vacinada e desparasitada corretamente. Desde há alguns anos que apresentava

tártaro evidente, mas os tutores não quiseram realizar nenhum procedimento na altura.

Os tutores referiram que realiza atividade física moderada, não coabita com outros animais

e a sua alimentação é feita com ração seca Royal CaninR© Senior Consult Mature Small Dog,

ingerindo, aproximadamente, 120 g diariamente, divididas em 2 refeições.

Ao exame físico, observou-se que a sua condição corporal (CC) era de 5/9 (CC ótima)

e a sua condição muscular (CM) de 3/3. Apresentava à auscultação sopro holossistólico apical

esquerdo de grau III/VI. Também se observou presença de grande quantidade de tártaro nos den-

tes e inflamação gengival (doença periodontal moderada). Não se observaram outras alterações

dignas de registo.

Ao exame ecocardiográfico apresentava boa função sistólica e a função diastólica encontrava-

se alterada. Observou-se ligeiro espessamento da válvula mitral, mas não se observaram sinais

de remodelação cardíaca. Não se observaram obstruções do trato de saída, defeitos congéni-

tos, massas ou efusões. No ECG foi observado ritmo sinusal, com períodos de arritmia sinusal

respiratória e de taquicardia sinusal.

O diagnóstico clínico da Alycia foi de DDMVM classe B1.

• Avaliação nutricional

A Alycia é alimentada com a ração seca comercial Royal CaninR© Senior Consult Mature

Small Dog, ingerindo cerca de 120 g/dia, divididas em 2 refeições. As MER calculadas da Alycia,

para o seu peso ideal de 6,4 kg, são de 483 kcal/dia. Por apresentar uma CC ótima e por ser

um animal ativo, as MER foram calculadas utilizando a fórmula 120 kcal/kg PV0,75 (FEDIAF,

2018), pois o objetivo é manter a CC e salvaguardar perdas devido a caquexia cardíaca. Desta

forma, para garantir as MER diárias da Alycia, esta deveria receber por dia 141 g deste alimento,

idealmente, repartidas em 3 refeições de 47 g, de maneira a garantir uma boa ingestão e digestão

do alimento. Para chegar a este resultado foram utilizadas a densidade energética do alimento

(3431 kcal/kg) e as MER da Alycia (483 kcal/dia).

Na tabela 5.2 encontram-se os fatores nutricionais chave para a DDMVM de classe B1, com

os níveis mínimos permitidos no alimento segundo a FEDIAF (2018) para o cão adulto com base

em MER de 120 kcal/kg PV0,75, assim como os objetivos pretendidos para esta fase da doença

cardíaca. Também se podem observar os níveis dos mesmos nutrientes presentes no alimento da

Alycia.

Segundo as diretrizes do ACVIM para a DDMVM, esta fase da doença não exige qualquer

tratamento nutricional ou farmacológico (Atkins et al., 2009). No entanto, nesta fase pode
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realizar-se uma ligeira restrição de sódio na dieta, mantendo os níveis de sódio entre 0,8 g/1000

kcal e 1 g/1000 kcal (Freeman e Rush, 2012; VVCS, 2018). Esta ligeira restrição permite uma

adaptação a dietas com teores de sódio reduzidos, facilitando a aceitação de dietas com uma

restrição de sódio mais acentuada, quando se revelar necessário (Roudebush e Keene, 2010).

Como se pode observar na tabela 5.2, o alimento da Alycia tem um teor em sódio de 0,58

g/1000 kcal, apresentando, assim, uma restrição acima da recomendada para a fase da doença

cardíaca em que se encontra, o que pode ter como consequência uma ativação precoce do SRAA

(Freeman e Rush, 2012).

Segundo Roudebush e Keene (2010), o cão com doença cardíaca beneficia de níveis de

taurina acima de 250 mg/1000 kcal, o que não é garantido neste alimento que apresenta apenas

0,1 mg/1000 kcal.

Os AG ómega-3, EPA e DHA, não estão incluídos na tabela, mas segundo Roudebush e

Keene (2010) e Freeman e Rush (2012), os níveis recomendados para o cão com doença cardíaca

são de 40 mg/kg PV de EPA e 25 mg/kg PV de DHA, por dia. Deste modo, a Alycia deve

receber, por dia, 256 mg de EPA e 160 mg de DHA, que combinados dão um total de 416 mg.

Neste alimento, só se conhece a quantidade destes nutrientes combinados, que é cerca de 131

mg/1000 kcal, ou seja, tendo em conta as MER da Alycia de 483 kcal/dia, com este alimento, só

iria obter cerca de 63 mg/dia destes AG ómega-3.

Assim, é possível concluir que a Alycia poderia beneficiar de um alimento composto com-

pleto que contivesse níveis de sódio mais elevados (0,8-1 g/1000 kcal), uma maior quantidade

de taurina (>250 mg/1000 kcal) e dos AG ómega-3 de cadeia longa, EPA e DHA. Na tabela

5.3 encontram-se os níveis de nutrientes de uma dieta com um perfil nutricional mais próximo

do objetivo para a Alycia. Este novo alimento apresenta um teor em sódio de 0,9 g/1000 kcal,

estando dentro do intervalo recomendado para a fase da doença em que se encontra, e quanti-

dades de taurina, L-carnitina e proteína superiores aos mínimos recomendados para o cão com

doença cardíaca, tal como pretendido. Para além disto, também conseguiria obter a partir deste

alimento níveis de EPA e DHA mais próximos dos recomendados, pois este alimento contém no

mínimo 652 mg/1000 kcal de EPA e 271 mg/1000 kcal de DHA, e sabendo que a Alycia tem de

ingerir cerca de 483 kcal de alimento, significa que irá receber, no mínimo 315 mg de EPA e 130

mg de DHA por dia.

Nesta fase a Alycia não irá receber nenhum tratamento farmacológico para a doença car-

díaca, como por exemplo diuréticos da ansa ou tiazídicos, IECA ou espironolactona, que poderiam

provocar deficiências ou excessos a nível do potássio e magnésio. Assim, mesmo não conhecendo

as quantidades destes nutrientes na dieta sugerida, assume-se que por ser um alimento composto

60



5.3 Casos clínicos

completo, respeite os níveis mínimos recomendados pela FEDIAF (2018).

Tabela 5.2: Fatores nutricionais chave - DDMVM B1

Fatores

FEDIAF

(cão adulto com MER

de 120 kcal/kg PV0,75

Objetivo

DDMVM B1a

Dieta da

Alyciab

unid/1000 kcal unid/1000 kcal unid/1000 kcal

Sódio
(g)

0,23 0,38-0,63 0,58

Cloro
(g)

0,35 0,56-0,94 1,34

Taurina
(mg)

N.D.c >250 0,10

L-Carnitina
(mg)

N.D. >50 239,00

Fósforo
(g)

0,9 0,5-1,75 1,60

Potássio
(g)

1,13 >1 2,33

Magnésio
(g)

0,16 >0,15 0,44

Proteína
(g)

40,5 60-94 72,87

aFonte: Roudebush e Keene (2010), Freeman e Rush (2012) e VVCS (2018)
bRoyal CaninR© Senior Consult Mature Small Dog
cN.D. - Não Definido
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Tabela 5.3: Fatores nutricionais chave - DDMVM B1 e sugestão de alimento comercial seco

Fatores

FEDIAF (2018)

(cão adulto com MER

de 120 kcal/kg0,75 PV)

Objetivo

DDMVM B1a

Alimento

sugeridob

unid/1000 kcal unid/1000 kcal unid/1000 kcal

Sódio
(g)

0,23 0,8-1 0,897

Cloro
(g)

0,35 1,2-1,5 ?c

Taurina
(mg)

N.D.d >250 >489

L-Carnitina
(mg)

N.D. >50 133

Potássio
(g)

1,13 >1,25 ?

Magnésio
(g)

0,16 >0,18 ?

Proteína
(g)

40,5 >45 >60

aFonte: Roudebush e Keene (2010), Freeman e Rush (2012) e VVCS (2018)
bRoyal CaninR© Early Cardiac
cValores desconhecidos
dN.D. - Não definido

• Tratamento farmacológico e plano nutricional

A Alycia apresenta DDMVM de classe B1 e não foi prescrito qualquer fármaco, o que vai de

encontro às diretrizes do ACVIM que indica que esta fase da doença não necessita de tratamento

farmacológico (Atkins et al., 2009).

Após ter sido realizada a avaliação nutricional, pode concluir-se que a Alycia beneficiaria

de uma alteração no seu alimento composto completo, uma vez que é a base da sua alimentação

e é a partir deste que obtém a maior parte da energia e nutrientes.

O alimento sugerido, ração seca Royal CaninR© Early Cardiac, é uma opção que se adequa

aos objetivos pretendidos, como já foi exposto no ponto anterior. Para satisfazer as suas MER

(483 kcal/dia), tendo em conta a densidade energética deste alimento (3680 kcal/kg), a Alycia

deveria ingerir cerca de 131 g/dia, idealmente repartidas em 3 refeições, visto que é uma das

técnicas que ajuda a aumentar a ingestão e facilita a digestão. A transição para o novo alimento

deveria ser realizada de forma gradual, durante, pelo menos, 3 a 5 dias, de forma a evitar a
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rejeição do novo alimento (Delaney et al., 2012), ou eventuais transtornos gastrointestinais.

É de notar que esta é uma sugestão para a base da alimentação da Alycia. Neste caso

não são avaliados outros componentes da dieta da Alycia, sendo que a adição de outros ali-

mentos a este plano diário deve ser analisada, de forma a garantir que não são ultrapassadas

as recomendações energéticas ou os níveis máximos dos nutrientes, nomeadamente os níveis de

sódio.

A fase inicial da doença cardíaca é um bom momento para educar os tutores para os

alimentos a evitar e para as alternativas possíveis. Assim, alimentos como o fiambre, queijo

ou bacon, restos de comida caseira contendo excesso de sódio como, por exemplo, pizza, pão

ou batata frita, são alimentos que devem ser evitados. Como alternativa, podem ser oferecidos

frutas (e.g., melão, maçã) ou legumes (e.g., cenoura, ervilhas). Os snaks comerciais também

devem ser controlados quanto ao teor em cloreto de sódio e energia (Roudebush e Keene, 2010).

• Reavaliação

A Alycia passou a ter consultas de reavaliação da doença cardíaca semestralmente, sendo

que na última consulta de reavaliação não se observaram alterações significativas, mantendo a

classificação B1 da DDMVM.

A monitorização da resposta a um novo alimento é importante, quer por incentivar a

cooperação dos tutores no seguimento do plano nutricional, quer para garantir que o alimento

é bem aceite pelo animal, e se necessário, oferecer outra alternativa. Assim, os tutores devem

ser alertados para que se o animal não estiver a ingerir a quantidade recomendada de alimento,

devem informar o médico veterinário. Um dos principais objetivos nutricionais desta fase inicial

da doença cardíaca é manter uma CC ótima. Desta forma, deve ser realizada uma monitorização

mensal do PV, CC e CM do animal.

5.3.2.2 Caso clínico - Pantufa

• Avaliação clínica

O Pantufa é um cão sem raça definida, com 14 anos, não esterilizado, com 17,2 kg de PV,

que se apresentou a consulta para reavaliação da doença cardíaca já diagnosticada, DDMVM de

classe B1.

Está vacinado e desparasitado corretamente. Em 2016 foi-lhe diagnosticada DDMVM

de classe B1 e hipertensão arterial sistémica, e desde o diagnóstico que faz tratamento com

benazepril (0,25 mg/kg PO SID).
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Vive numa casa e tem acesso tanto ao interior como ao exterior, coabita com outro cão

e um gato e é moderadamente ativo. A sua dieta é feita à base de rações secas do tipo sénior,

sendo que a tutora varia entre marcas e também dá comida caseira.

Ao exame físico observou-se que mantinha uma CC ótima (5/9), tal como a CM (3/3). À

auscultação identificou-se a presença de sopro holossistólico apical esquerdo de grau IV/VI. Não

se observaram outras alterações dignas de registo.

Ao exame ecocardiográfico observou-se um grande espessamento da válvula mitral, insu-

ficiência da válvula aórtica moderada e insuficiência ligeira das válvulas tricúspide e pulmonar.

No ECG não se observaram alterações dignas de registo.

O diagnóstico clínico do Pantufa foi de DDMVM de classe B1 e insuficiência da válvula

aórtica.

• Avaliação nutricional

O Pantufa tem como base da sua alimentação alimentos compostos completos secos do

tipo sénior, variando na marca frequentemente. O seu modo de alimentação é ad libitum. As

MER do Pantufa, para o seu peso ideal de 17,2 kg, são de 1013,5 kcal/dia, calculadas com base

na fórmula 120 kcal/kg PV0,75 (FEDIAF, 2018). Na DDMVM de classe B1, um dos principais

objetivos do maneio nutricional é a manutenção de uma CC ótima, pelo que, é muito importante

garantir que o Pantufa ingere a quantidade de energia necessária para manter a sua CC.

Os objetivos nutricionais para o Pantufa encontram-se na tabela 5.2. Não são conhecidas

as quantidades de nutrientes presentes no seu alimento. Seria sobretudo importante conhecer

os níveis de sódio do seu alimento, pois é nesta fase que o animal deve ser familiarizado com

níveis mais baixos de sódio na dieta, visto que grande parte dos alimentos comerciais contém

níveis excessivamente elevados deste nutriente. Os objetivos nutricionais para um cão sénior

relativamente ao sódio, indicam que os níveis deste nutriente na dieta devem estar entre 0,375

g/1000 kcal e 1 g/1000 kcal (Roudebush e Keene, 2010), o que tornaria o alimento para o cão

sénior uma boa opção para a doença cardíaca devido aos níveis baixos em sódio. Contudo, não

existe regulamentação para os níveis de nutrientes em alimentos comerciais para o cão sénior,

pelo que muitos alimentos não estão em concordância com os níveis recomendados para esta

fase da vida do animal. Por outro lado, vários alimentos do tipo sénior, apresentam teores em

sódio demasiado baixos para esta fase da doença cardíaca, onde se pretende que os níveis deste

nutriente se mantenham entre 0,8 e 1 g/1000 kcal (Freeman e Rush, 2012; VVCS, 2018). Na

tabela 5.4 encontram-se exemplos de alimentos concebidos para o cão sénior, com níveis de sódio

que não se adequam à fase da doença cardíaca em que se encontra o Pantufa, podendo, assim,
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concluir-se que nem todos os alimentos do tipo sénior são indicados para o doente cardíaco, sendo

essencial analisar, pelo menos, para esta fase da doença, o teor em sódio.

Nesta fase da doença, o Pantufa também beneficiaria de um teor proteico moderado na

dieta, para prevenir perdas de MCM (Freeman e Rush, 2012).

Conclui-se, então, que o alimento, cujos teores dos nutrientes chave se encontram descritos

na tabela 5.3, seria o mais indicado para o Pantufa, pois contém uma ligeira restrição de sódio,

em que os níveis se encontram dentro do intervalo recomendado para a DDMVM de classe B1

(0,8-1 g/1000 kcal), um teor proteico moderado, fornecendo, ainda, níveis de taurina e L-carnitina

elevados, que auxiliam na função cardíaca. A dose recomendada de EPA para o Pantufa é de

688 mg/dia e de 430 mg/dia. Com este alimento, o Pantufa conseguiria obter no mínimo 660

mg/dia de EPA e 274,66 mg de DHA.

A toma de IECA pode dar origem a hipercalemia ligeira, principalmente, quando associada

a uma elevada ingestão de potássio através da dieta. Não é conhecido o teor em potássio deste

alimento, mas em caso de hipercalemia, deve ser considerada a alteração para um alimento cujo

conteúdo em potássio seja conhecido e não seja muito elevado.

Tabela 5.4: Níveis de sódio presentes em vários alimentos comerciais do tipo sénior
Alimento comercial seco Sódio (mg/1000 kcal)
Purina ProPlan Cão Médio e
Grande Adulto + 7

1400

Criadores Sénior 1160
Hills Science Diet Canine
Adulto 7+ Longevidade Ativa

667

Royal Canin Senior Consult
Mature Small Dog

580

• Tratamento farmacológico e plano Nutricional

O Pantufa faz tratamento com IECA desde o diagnóstico de doença cardíaca, por apresen-

tar, simultaneamente, hipertensão arterial sistémica. Recomendou-se a continuação do benazepril

(0,25 mg/kg PO SID). Foi recomendada uma reavaliação em 6 meses.

A nível nutricional, o Pantufa beneficiaria de uma alteração para o alimento composto

completo seco Royal CaninR© Early Cardiac. Tendo em conta a densidade energética deste ali-

mento (3680 kcal/kg), para satisfazer as suas MER (1013,5 kcal/dia), o Pantufa teria de ingerir

275 g/dia, repartidas em 3 refeições de 92 g cada. Este alimento seria a base da sua alimentação,

garantindo que a sua dieta estava de acordo com os objetivos para a fase da doença cardíaca em

que se encontra.
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De forma a evitar guloseimas ricas em sódio e a sua utilização para facilitar a administração

da medicação, principalmente numa fase inicial da doença, poderia ser demonstrado aos tutores

como administrar os fármacos sem recurso a alimentos, ou no caso de não ser possível, oferecer

alternativas, como por exemplo, colocar a medicação num bocado de fruta como melão, ou num

pouco de carne cozinhada, sem sal.

Um novo alimento deve ser introduzido de forma gradual (durante 3 a 5 dias), e geralmente,

desta forma, é bem aceite pelo animal.

• Reavaliação

Na consulta de reavaliação não se observaram alterações significativas relativamente à

consulta anterior. Não foram registadas perdas de peso ou na CM. Manteve a classificação de

DDMVM B1 e foi agendada nova reavaliação em 6 meses.

No caso de alteração para o alimento recomendado, deve ser realizada uma avaliação nu-

tricional em 10 dias para monitorizar o PV e compreender se o novo alimento está a ser bem

aceite pelo animal.

Qualquer alteração a nível da ingestão de alimento deve ser comunicada ao médico veteri-

nário, para que se possam realizar os devidos ajustes, mantendo os objetivos pretendidos.

5.3.3 Casos clínicos de doença degenerativa mixomatosa da válvula mitral de
classe B2

5.3.3.1 Caso Clínico - Booba

• Avaliação clínica

O Booba é um cão de raça pequinês, com 11 anos, não esterilizado, com 6,1 kg de PV,

que se apresentou a consulta de reavaliação da doença cardíaca, DDMVM de classe B2. Faz

tratamento para a doença cardíaca com benazepril (0,5 mg/kg PO SID) e pimobendan (0,3

mg/kg PO BID) e para bronquite crónica com aminofilina (10 mg/kg PO BID).

Está vacinado e desparasitado corretamente. Em 2016 foi-lhe diagnosticada DDMVM de

classe B2, fazendo tratamento desde então. Tem, também, histórico de bronquite crónica.

Vive em interior, mas tem acesso ao exterior, sendo moderadamente ativo. Não coabita

com outros animais. A sua alimentação é feita com ração seca Royal CaninR© Senior Consult

Mature Small Dog, aproximadamente com 140 g/dia, divididas em duas refeições, e come algumas

guloseimas caseiras, ocasionalmente, como fiambre e queijo.

Ao exame físico observou-se que a sua CC era de 5/9 e a sua CM de 3/3. À auscultação

apresentava sopro cardíaco de grau III/VI.
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Ao exame ecocardiográfico apresentou boa função sistólica e função diastólica alterada

(padrão pseudo-normal). Apresentava degenerescência mixomatosa da válvula mitral evidente e

insuficiência das válvulas tricúspide e pulmonar, moderada e ligeira, respetivamente. Observou-se

ainda hipertensão arterial pulmonar ligeira, coração globoso hipercontrátil e sinais de remodela-

ção cardíaca. Ao ECG observou-se marcada arritmia sinusal respiratória.

O diagnóstico clínico do Booba foi de DDMVM de classe B2.

• Avaliação Nutricional

A base da alimentação do Booba é realizada com o alimento composto completo seco Royal

CaninR© Senior Consult Mature Small Dog, ingerindo cerca de 140 g/dia. As MER calculadas

para o Booba, tendo em conta o seu PV ideal de 6,1 kg, são de 465,8 kcal/dia, utilizando a

fórmula 120 kcal/PV0,75, visto que a manutenção da CC ótima é um dos objetivos do maneio

nutricional. O alimento do Booba tem uma densidade energética de 3431 kcal/kg, o que significa

que o Booba, com 140 g/dia, consegue satisfazer as suas MER (465,8 kcal/dia).

Para esta fase da doença, assintomática, mas onde já se verificam sinais de remodelação

cardíaca, está recomendada uma restrição moderada de sódio na dieta. Assim, o nível de sódio

do alimento do Booba deve manter-se entre 0,5 e 0,8 g/1000 kcal (VVCS, 2018). O Booba

não apresenta alterações renais que implicariam a restrição de proteína na dieta. Desta forma,

beneficiará de um teor proteico superior ao mínimo recomendado pela FEDIAF (2018), o que o

ajudará a manter a sua CM.

Na tabela 5.5, encontram-se os fatores nutricionais chave para a doença cardíaca, com os

níveis mínimos permitidos no alimento, para o cão adulto com MER de 120 kcal/kg PV0,75,

segundo a FEDIAF (2018), os objetivos para a doença cardíaca e os níveis destes nutrientes no

alimento atual do Booba.

Comparando o conteúdo em nutrientes do alimento do Booba com o objetivo, é possível

observar que o teor em sódio deste alimento se adequa ao objetivo para esta fase da doença

cardíaca. Este alimento contém, ainda, um teor médio em proteína, o que é benéfico para o

Booba, visto que ajuda na manutenção da CM. Os níveis de potássio e magnésio também são

adequados ao objetivo, pois não se conhecem deficiências nestes nutrientes. O teor em taurina é

muito baixo relativamente ao recomendado para o doente cardíaco, segundo Roudebush e Keene

(2010), enquanto que o teor em L-carnitina está de acordo com o objetivo. Este alimento contém

cerca de 131 mg/1000 kcal de EPA e DHA combinados. A quantidade de EPA recomendada para

o Booba é de 244 mg/dia e a de DHA é de 153 mg/dia, segundo as doses recomendadas para o

doente cardíaco de 40 mg/kg de EPA e 25 mg/kg de DHA (Roudebush e Keene, 2010; Freeman
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e Rush, 2012), o que dá um total de 397 mg/dia, significando que o Booba poderia beneficiar de

um maior teor em EPA e DHA na dieta.

Tabela 5.5: Fatores nutricionais chave - DDMVM B2

Fatores

FEDIAF (2018)

(cão adulto com

MER de

120 kcal/kg PV0,75)

Objetivo

DDMVM B2 a

Alimento

atual

do

Booba b

unid/1000 kcal unid/1000 kcal unid/1000 kcal

Sódio
(g)

0,23 0,5-0,8 0,58

Cloro
(g)

0,35 0,75-1,2 1,34

Taurina
(mg)

- >250 102

L-Carnitina
(mg)

- >50 239

Potássio
(g)

1,13 >1,25 2,33

Magnésio
(g)

0,16 >0,18 0,44

Proteína
(g)

40,5 >45 72,87

aFonte: Roudebush e Keene (2010), Freeman e Rush (2012) e VVCS (2018)
bRoyal CaninR© Consult Senior Mature Small Dog

Na tabela 5.6 encontra-se a quantidade dos nutrientes chave de outros dois alimentos

(alimento II e alimento III) selecionados por apresentarem um teor em sódio dentro do intervalo

recomendado para esta fase da doença cardíaca. Relativamente ao alimento I (alimento atual

do Booba), o alimento II, por exemplo, apresenta um maior teor em taurina e L-carnitina,

satisfazendo, assim, os mínimos recomendados para o doente cardíaco. Este alimento apresenta,

também, uma maior quantidade de EPA (1 g/1000 kcal), mas não é conhecida a quantidade de

DHA. Este alimento tem, também, um teor moderado em proteína, ajudando a prevenir perdas

na CM. Quanto ao alimento III, apesar de apresentar uma restrição adequada de sódio, não se

observam vantagens em relação ao alimento atual do Booba.

Após a comparação com o alimento atual do Booba, verifica-se que o alimento II poderia

oferecer-lhe maiores benefícios a nível da doença cardíaca.
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Tabela 5.6: Sugestões de alimentos para DDMVM B2

Fatores
Objetivo

DDMVM B2a
Alimento Ib Alimento IIc Alimento IIId

unid/1000 kcal unid/1000 kcal unid/1000 kcal unid/1000 kcal

Sódio
(g)

0,5-0,8 0,58 0,7 0,7

Cloro
(g)

0,75-1,2 1,34 ?e ?

Taurina
(mg)

>250 0,1 301 ?

L-Carnitina
(mg)

>50 239 91 97,7

Potássio
(g)

>1,25 2,33 2,2 2,32

Magnésio
(g)

>0,18 0,44 0,4 0,35

Proteína
(g)

>45 72,87 63,9 54

aFonte: Roudebush e Keene (2010), Fascetti e Delaney (2012) e VVCS (2018)
bRoyal CaninR© Consult Senior Mature Small Dog
cHill’sR© Prescription Diet j/d Canine Reduced Calorie com Frango
dHill’sR© Vet Essentials Canine Mature Adult Mini
eValores desconhecidos

• Tratamento farmacológico e Plano Nutricional

O Booba manteve o tratamento farmacológico que já estava a realizar: benazepril (0,5

mg/kg PO SID), pimobendan (0,3 mg/kg PO BID) e aminofilina (10 mg/kg PO BID). A admi-

nistração oral de pimobendan deve ser realizada em jejum, uma vez que a presença de alimento

diminui a sua biodisponibilidade (Ramsey, 2017).

Após a avaliação nutricional realizada no ponto anterior, pode concluir-se que o Booba

beneficiaria de uma alteração do seu alimento atual para o alimento Hill’sR©Prescription Diet

j/d Canine Reduced Calorie com frango. Assim, para satisfazer as suas MER (465,8 kcal/dia),

teria que ingerir cerca de 137 g/dia deste novo alimento. Para aumentar a ingestão e facilitar a

digestão, esta quantidade total poderia ser dividida em 3 refeições, de 46 g cada. A transição

para o novo alimento deveria ser realizada de forma gradual, ao longo de 3 a 5 dias.

Os tutores referiram que ofereciam, ocasionalmente, fiambre ou queijo. Estes alimentos

devem ser evitados e podem ser encontradas alternativas que sejam bem aceites pelo Booba, mas
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com baixo teor em sal, uma vez que esta fase da doença cardíaca, ainda assintomática, é um

bom momento para mudar os hábitos alimentares deste animal.

• Reavaliação

Foram realizadas reavaliações de 3 em 3 meses. O Booba manteve a classificação B2 da

DDMVM, mantendo também o tratamento farmacológico.

O Booba manteve uma CC ótima e não se observaram alterações na CM. É importante

que se continue a registar, em cada reavaliação, o PV , a CC e a CM, uma vez que alterações

nestas variáveis, podem indicar necessidade em realizar modificações no plano nutricional.

Devido à toma de IECA, é importante a monitorização da concentração sérica de potássio,

uma vez que os fármacos desta classe predispõem ao desenvolvimento de hipercalemia.

No caso de alteração para outro alimento recomendado, deve ser monitorizada a resposta

em 2 semanas, para garantir que o novo alimento é bem aceite pelo animal e que não está a

provocar perda ou ganho de peso indesejados.

5.3.3.2 Caso Clínico - Charlie Brown

• Avaliação clínica

O Charlie Brown é um cão da raça Cavalier King Charles Spaniel, com 11 anos, esterilizado

e com 11,5 kg de PV. Apresentou-se à consulta para realização de ecocardiografia devido à

presença de sopro cardíaco.

Encontra-se vacinado e desparasitado corretamente. Em 2017, numa consulta de rotina,

foi identificado, à auscultação, um sopro cardíaco de grau V/VI.

O Charlie Brown vive numa moradia com outros dois cães, tem acesso ao quintal, mas não

é muito ativo. Tem uma dieta exclusivamente comercial, com a ração seca Royal CaninR© Senior

Consult Mature Small Dog, ingerindo cerca de 180 g/dia divididas em 2 refeições.

No exame físico observou-se que a sua CC era de 7/9 e a sua CM de 3/3. Foi possível

identificar um sopro cardíaco holossistólico apical esquerdo de grau III/VI. Não foram registadas

outras alterações.

À ecocardiografia apresentava degenerescência mixomatosa da válvula mitral grave e dila-

tação atrial esquerda.

O seu diagnóstico clínico foi de DDMVM de classe B2.

• Avaliação Nutricional
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A alimentação do Charlie Brown é feita com o alimento composto completo seco Royal

CaninR© Senior Consult Mature Small Dog. O Charlie Brown ingere cerca de 180 g divididas em

duas refeições, diariamente.

A CC do Charlie Brown é de 7/9, o que significa que tem cerca de 20 % de PV a mais

devido a gordura corporal (Michel, 2012). Assim sendo, o seu PV ideal seria de 9,2 kg. Para o

cálculo das MER do Charlie Brown, utilizou-se a fórmula 80 kcal/kg PV0,75, visto que este animal

não é muito ativo e tem excesso de peso. O resultado obtido foi de 422,6 kcal/dia, significando

que o Charlie Brown teria de ingerir apenas 123 g/dia do seu alimento atual, cuja densidade

energética é de 3431 kcal/kg.

Na tabela 5.7 estão presentes os fatores nutricionais chave e os seus níveis mínimos per-

mitidos no alimento segundo a FEDIAF (2018), para o cão adulto com base em MER de 80

kcal/kg PV0,75, uma vez que se pretende realizar uma restrição em energia, devido ao excesso de

peso, mas deve ser garantida a ingestão dos teores mínimos recomendados em nutrientes. Nesta

tabela encontram-se, também, as quantidades dos nutrientes chave, presentes no alimento atual

do Charlie Brown, assim como o objetivo pretendido para um cão com DDMVM de classe B2.

Nesta fase da doença cardíaca, pretende-se, fundamentalmente, realizar uma restrição mo-

derada de sódio na dieta (0,5-0,8 g/1000 kcal) (VVCS, 2018) e atingir uma CC ótima (Freeman

e Rush, 2012).

Analisando a tabela 5.7, verifica-se que o alimento atual do Charlie Brown oferece-lhe

a restrição em sódio que necessita para esta fase da doença cardíaca, e um teor moderado em

proteína que também iria ser benéfico para este animal. No entanto, como para o caso do Booba,

o alimento Hill’sR© Prescription Diet j/d Canine Reduced Calorie com frango, cuja composição

em nutrientes chave se encontra na tabela 5.7 (alimento sugerido), fornece uma maior quantidade

de taurina e de AG ómega-3 de cadeia longa, relativamente ao alimento atual. Para além disto,

o alimento sugerido possui uma menor densidade energética (3410 kcal/kg) quando comparado

com o alimento atual (3431 kcal/kg), sendo mais indicado para quando se pretende perda de

peso (Michel, 2012).
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Tabela 5.7: Fatores Nutricionais Chave - DDMVM B2

Fatores

FEDIAF (2018)

(cão adulto com

MER de

80 kcal/kg PV0,75)

Objetivo

DDMVM B2a

Alimento

atual

do

Charlie Brownb

Alimento

Sugeridoc

unid/1000 kcal unid/1000 kcal unid/1000 kcal unid/1000 kcal

Sódio
(g)

0,35 0,5-0,8 0,58 0,7

Cloro
(g)

0,5 0,75-1,2 1,34 ?

Taurina
(mg)

N.D. >250 0,1 300

L-Carnitina
(mg)

N.D. >50 239 90,9

Potássio
(g)

1,7 >1,25 2,33 2,2

Magnésio
(g)

0,2 >0,18 0,44 0,4

Proteína
(g)

62 >45 72,87 64

aFonte: Roudebush e Keene (2010), Freeman e Rush (2012) e VVCS (2018)
bRoyal CaninR© Senior Consult Mature Small Dog
cHill’sR© Prescription Diet j/d Canine Reduced Calorie com Frango

• Tratamento farmacológico e Plano Nutricional

Para o Charlie Brown foi prescrito enalapril (0,5 mg/kg PO BID) e pimobendan (0,3 mg/kg

PO BID). O pimobendan deve ser administrado quando o animal se encontra em jejum.

O plano nutricional para o Charlie Brown deveria incluir um programa de perda de peso,

visto que a sua CC era de 7/9. Desta forma, após o cálculo das MER, tendo em conta a

necessidade de restrição calórica (422,6 kcal/dia), conclui-se que o Charlie Brown deveria ingerir

cerca de 124 g/dia do novo alimento, cuja densidade energética é de 3411 kcal/dia. A transição

para este novo alimento deveria ser realizada de forma gradual, durante 3 a 5 dias. No seguimento

do programa de perda de peso, seria importante realizar monitorizações regularmente (a cada

2-4 semanas). Desta forma, seria possível avaliar se estaria a perder o peso desejado numa taxa

de 0,5 % a 1 % por semana, mas também, seria possível analisar os problemas e preocupações

dos tutores relativamente ao plano nutricional e, assim, modificar o que fosse necessário para

manter a cooperação entre os tutores e o médico veterinário.
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• Reavaliação

A doença cardíaca do Charlie Brown evoluiu em 6 meses para a classe D. O tratamento

farmacológico foi adaptado à fase da doença cardíaca, assim como o plano nutricional, transitando

para o alimento composto completo seco Royal CaninR© Cardiac, uma vez que oferecia uma maior

restrição de sódio na dieta (0,32 g/1000 kcal). Na fase refratária ao tratamento (DDMVM de

classe D), é recomendado que o teor em sódio da dieta se mantenha no intervalo entre 0,2-0,4

g/1000 kcal (VVCS, 2018).

5.3.3.3 Caso Clínico - Iara

• Avaliação clínica

A Iara é uma cadela de raça Chihuahua, com 11 anos, esterilizada, com 2,5 kg de PV,

que se apresentou à consulta para reavaliação da doença cardíaca, DDMVM de classe B2. Faz

tratamento para a doença cardíaca diagnosticada.

Está vacinada e desparasitada corretamente. Em 2014 foi-lhe identificado um sopro car-

díaco ligeiro e em Janeiro de 2017 foi-lhe diagnosticada DDMVM de classe B1, passando a B2

em Maio do mesmo ano.

Vive em interior, não coabita com outros animais e é uma cadela moderadamente ativa.

Desde que foi diagnosticada com DDMVM que faz ração do tipo sénior, variando entre marcas.

O seu modo de alimentação é ad libitum.

Ao exame físico observou-seque a sua CC era de 5/9 e a sua CM de 3/3. Apresentava sopro

holossistólico de grau IV/VI. Não apresentou outras alterações dignas de registo.

Ao exame ecocardiográfico observou-se degenerescência mixomatosa da válvula mitral e

tricúspide, grave e moderada, respetivamente. Apresentava também dilatação atrial esquerda

e insuficiência da válvula pulmonar ligeira. Não apresentava hipertensão arterial sistémica ou

pulmonar.

O seu diagnóstico clínico foi de DDMVM de classe B2.

• Avaliação Nutricional

A Iara é alimentada com ração comercial do tipo sénior de variadas marcas, ad libitum.

As suas MER, para o PV ideal de 2,5 kg são de 238,9 kcal/dia. Para este cálculo utilizou-se

a fórmula 120 kcal/kg PV0,75, visto que a Iara é moderadamente ativa e tem uma CC ideal,

pretendendo-se que esta seja mantida.
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Como já foi referido para os dois casos anteriores, os principais objetivos nutricionais para

a DDMVM de classe B2 dão a restrição moderada de sódio na dieta (0,5-0,8 g/1000 kcal) e a

manutenção de uma CC ótima. Na tabela 5.5, podem ser consultados os fatores nutricionais chave

para a DDMVM de classe B2, assim como o teor mínimo recomendado no alimento, para um cão

adulto com MER de 120 kcal/kg PV0,75 (FEDIAF, 2018) e os objetivos para esta fase da doença

cardíaca. Não são conhecidas as quantidades destes nutrientes presentes no alimento da Iara,

sabe-se apenas que o alimento que ingere é do tipo sénior. Como já foi referido, anteriormente,

quando foi abordado o caso do Pantufa (em 5.3.2.2), seria de esperar que o alimento para o

animal sénior apresentasse níveis reduzidos de sódio, mas isso nem sempre acontece na realidade,

principalmente, quando o que pretendemos é que o teor em sódio se mantenha num intervalo

específico (0,5-0,8 g/1000 kcal). Assim, é importante a escolha de um alimento cuja quantidade

de sódio seja conhecida. Por outro lado, pensa-se que determinados nutrientes têm um grande

potencial benéfico nesta doença, pelo que, conhecer os níveis destes torna-se importante aquando

da escolha do alimento.

Deste modo, pode verificar-se que o alimento II da tabela 5.6, já indicado para os outros

dois casos de DDMVM de classe B2, é mais uma vez adequado para o caso da Iara. Este alimento

apresenta um teor em sódio de 0,7 g/1000 kcal, mantendo-se dentro do objetivo (VVCS, 2018).

O nível de taurina é de 301 mg/1000 kcal e o nível de L-carnitina é de 91 mg/1000 kcal, o que está

de acordo com o recomendado por Roudebush e Keene (2010), que indica que os níveis destes

nutrientes devem ser superiores a 250 e 50 mg/1000 kcal, respetivamente. Quanto ao potássio

e magnésio, não se conhecem alterações na concentração plasmática destes nutrientes, pelo que,

o teor destes nutrientes no alimento, cumpre com os mínimos recomendados. Este alimento

apresenta ainda um teor moderado em proteína, o que é benéfico para a Iara, na manutenção da

sua CM. Apesar de não serem apresentados na tabela, este alimento contém cerca de 9 g/1000

kcal de AG ómega-3, entre os quais 1 g/1000 kcal de EPA. Os AG ómega-3 de cadeia longa

podem ter vários efeitos benéficos na doença cardíaca, sobretudo a nível da função imunitária e

na produção de mediadores inflamatórios (Freeman e Rush, 2012).

• Tratamento farmacológico e plano nutricional

A Iara manteve o mesmo tratamento farmacológico: benazepril (0,5 mg/kg PO SID) e

pimobendan (0,3 mg/kg PO BID). O pimobendan deve ser administrado em jejum.

Com o novo alimento, Hill’sR©Prescription Diet j/d Canine Reduced Calorie com frango,

cuja densidade energética é de 3410 kcal/kg, a Iara teria que ingerir 70 g/dia de alimento, para

satisfazer as suas MER (238,9 kcal/dia). Esta quantidade poderia ser dividida em 3 refeições de
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23 g cada, para aumentar a ingestão de alimento. O plano nutricional não deve incluir alimentos

ricos em sal, como fiambre, queijo ou alimentos processados.

Para administração dos fármacos, podem ser utilizadas frutas moles como, por exemplo,

melão ou laranja, ou uma pequena porção de carne cozinhada sem sal.

• Reavaliação

A Iara manteve a classificação B2 da DDMVM, mantendo, também, o mesmo tratamento

farmacológico. São realizadas reavaliações trimestrais.

Durante as reavaliações devem ser registados o PV, CC e CM. Alterações nestas variáveis

podem indicar evolução da doença, presença de doenças concomitantes, efeitos adversos dos fár-

macos, ou apenas, a necessidade de reajustar o plano nutricional, pelo que devem ser investigadas

as suas causas.

No caso de alteração para um novo alimento recomendado, esta mudança deve ser feita

gradualmente, durante 3 a 5 dias, e deve ser monitorizada a resposta em 2 semanas.

A toma de IECA pode levar ao desenvolvimento de hipercalemia ligeira e, por este motivo,

a concentração plasmática de potássio deve ser monitorizada durante as reavaliações.

5.3.4 Caso clínico de cardiomiopatia dilatada e insuficiência cardíaca congestiva,
fase II da doença cardíaca (ISACHC)

5.3.4.1 Caso Clínico - Kenny

• Avaliação clínica

O Kenny é um cão da raça Pastor Belga, com 12 anos, esterilizado, com 26,86 kg de PV. Foi

referenciado de outra clínica para consulta de cardiologia por apresentar tosse desde há alguns

dias, anorexia parcial, diminuição da atividade e perda de peso (aproximadamente 1 kg) e à

auscultação apresentava FC aumentada (180-195) e ritmo cardíaco irregular. Na mesma clínica

foi, ainda, realizada uma radiografia torácia onde se observou o coração em posição vertical e

elevação da traqueia. Faz controlos ecográficos e análises sanguíneas de 6 em 6 meses, devido a

linfoma que teve em 2016.

Encontra-se vacinado e desparasitado corretamente. Em 2016 teve linfoma multi-orgânico,

para o qual fez quimioterapia.

Vive em interior e não coabita com outros animais. A sua alimentação é realizada, habi-

tualmente, com ração seca para cão adulto, variando na marca. O modo de alimentação é ad

libitum.
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No exame físico apresentava, à auscultação ritmo cardíaco irregular e sopro pansistólico

de grau V/VI. Encontrava-se em FA. A sua CC era de 6/9 e a sua CM era de 3/3. Não se

observaram outras alterações dignas de registo.

As análises sanguíneas não revelaram alterações.

À ecocardiografia observou-se grande dilatação de ambos os átrios, com sinais de excesso

de volume. Também foi observada a presença de trombo no AE. No ECG observou-se FA.

O seu diagnóstico clínico foi de CMD e ICC.

• Avaliação Nutricional

A alimentação do Kenny era feita com variadas rações secas para cão adulto ad libitum.

Foi aconselhada a alteração para uma ração terapêutica para doença cardíaca, a Royal CaninR©

Cardiac.

A sua CC é de 6/9, sendo que cada ponto a mais na CC relativamente à CC ótima (5/9)

corresponde a um aumento de 10 a 15 % de PV devido a gordura corporal (Michel, 2012). Desta

forma, considerando um aumento de 10 % por cada ponto adicional, o PV ideal do Kenny seria

de 24,2 kg. As MER do Kenny calculadas para o seu PV ideal, são de 1308,26 kcal/dia. Para

este cálculo utilizou-se a fórmula de 120 kcal/kg0,75. Desta forma, será garantida a ingestão

de uma grande quantidade de energia para manter uma boa CC, o que é fundamental, visto

que os animais com CMD e ICC têm uma grande probabilidade de vir a desenvolver caquexia

cardíaca (Freeman et al., 1998; Freeman, 1998, 2000; Freeman e Rush, 2007, 2010). Neste caso,

o Kenny apresentava perda de peso e anorexia, pelo que estas alterações têm de ser tidas em

conta aquando da formulação do seu plano nutricional.

Para o Kenny, que tem CMD e ICC, estando a sua doença cardíaca classificada na fase II

(ISACHC), as recomendações nutricionais incluem uma restrição marcada de sódio na dieta (0,4-

0,5 g/1000 kcal) (VVCS, 2018) e, consequentemente de cloro, e a prevenção de deficiências ou

excessos de determinados nutrientes, nomeadamente, de magnésio e potássio, devido à utilização

de diuréticos da ansa ou tiazídicos, espironolactona e IECA. Por outro lado, é importante garantir

uma adequada ingestão de energia e proteína, de forma a prevenir a caquexia cardíaca (Delaney

et al., 2012). Para além disto, na doença cardíaca, recomenda-se que os níveis de taurina da

dieta sejam superiores a 250 mg/1000 kcal e que os níveis de L-carnitina sejam superiores a 50

mg/1000 kcal (Roudebush e Keene, 2010).

Na tabela 5.8 encontram-se os níveis mínimos permitidos no alimento pela FEDIAF (2018)

dos nutrientes chave para a fase II da doença cardíaca. Na mesma tabela encontram-se os

objetivos para esta fase da doença, assim como os níveis dos nutrientes presentes no alimento
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composto completo seco Royal CaninR© Cardiac.

Comparando os teores de nutrientes do alimento recomendado com os objetivos preten-

didos, pode verificar-se que o novo alimento contém quantidades adequadas de taurina e L-

carnitina, o que beneficia a função cardíaca e, contém níveis médios de proteína ajudando,

assim, a prevenir a caquexia cardíaca. Contém, ainda, níveis de potássio e magnésio adequados

aos objetivos. As concentrações plasmáticas de potássio e magnésio devem ser controladas, uma

vez que este animal irá iniciar a toma de fármacos como furosemida, IECA e espironolactona,

podendo levar a desequilíbrios dos mesmos.

O Kenny iria beneficiar da incorporação de AG ómega-3 de cadeia longa na sua dieta,

numa dose de 40 mg/kg PV de EPA e 25 mg/kg PV de DHA, tendo em conta a fase da doença

cardíaca e o facto de apresentar anorexia (Freeman e Rush, 2012). Não existem informações

acerca do conteúdo destes AG neste alimento, pelo que seria importante realizar suplementação.

Para além disto, o alimento contém polifenóis, reforçando, assim, a atividade anti-inflamatória

e antioxidante do organismo. Apesar dos benefícios de antioxidantes na doença cardíaca não

estarem totalmente esclarecidos, nem as doses efetivas estabelecidas, é reconhecido que o cão

com doença cardíaca apresenta alterações do estado antioxidante e do stress oxidativo, sendo que

estas alterações se tornam mais evidentes com a evolução da doença cardíaca (Freeman et al.,

2005; Freeman e Rush, 2012). É por este motivo que se sugere que estes nutrientes podem trazer

benefícios no animal com ICC.

Comparando os valores do alimento do Kenny com o objetivo, pode verificar-se que o

alimento apresenta uma restrição de sódio um pouco acima da recomendada para fase da doença

em que se encontra. No entanto, este alimento é o que mais se aproxima do objetivo para esta

fase da doença, sendo assim, o alimento composto completo mais indicado para o Kenny.
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Tabela 5.8: Fatores nutricionais chave - Fase II da doença cardíaca

Fatores

FEDIAF (2018)
(cão adulto com

MER de 120 kcal/kg PV0,75)

Objetivo
Fase II

(ISACHC)a

Dieta do
Kennyb

unid/1000 kcal unid/1000 kcal unid/1000 kcal
Sódio
(g)

0,23 0,4-0,5 0,32

Cloro
(g)

0,43 0,6-0,75 0,80

Taurina
(mg)

N.D.c >250 827

L-Carnitina
(mg)

N.D. >50 201,95

Potássio
(g)

1,13 >1,25 1,95

Magnésio
(g)

0,16 >0,18 0,36

Proteína
(g)

40,5 >45 63,26

aFonte: Roudebush e Keene (2010), Freeman e Rush (2012) e VVCS (2018)
bRoyal CaninR© Cardiac
cN.D. - Não Definido

• Tratamento farmacológico e Plano Nutricional

Iniciou-se o tratamento do Kenny com furosemida (1,5 mg/kg PO BID), espironolactona (2

mg/kg PO BID), enalapril (0,5 mg/kg PO BID), pimobendan (0,3 mg/kg PO BID), clopidogrel

(2 mg/kg PO SID), ácido acetilsalicílico (4 mg/kg PO SID), diltiazem (0,5 mg/kg TID) e digoxina

(0,002 mg/kg PO BID).

Foi recomendado, ainda, repouso, medição da pressão arterial e análises sanguíneas gerais

em 5 dias, uma ecocardiografia de controlo em 15 dias e o doseamento sérico de digoxina em 3

semanas.

A nível nutricional, foi recomendado o alimento composto completo seco Royal CaninR©

Cardiac. Para satisfazer as MER (1308,26 kcal/dia), o Kenny teria de ingerir 318 g/dia deste

alimento, pois tem uma densidade energética de 4110 kcal/kg. Como forma de aumentar a

ingestão e digestibilidade de alimento e, assim, garantir que o Kenny ingere a quantidade de

energia necessária, devem ser realizadas 3 refeições de 106 g de alimento cada. Visto que o

Kenny apresentava anorexia, não é aconselhada a alteração para este novo alimento de imediato.

Antes, deve ser incentivada a ingestão, evitando sempre alimentos com elevado teor em sódio, e

uma vez que o animal se encontre estabilizado (5 a 10 dias depois), deve ser realizada a transição
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gradual para o alimento selecionado (Freeman e Rush, 2012). Poderia ser aconselhado, também,

a adição de óleo de salmão às refeições, uma vez que é rico em EPA e DHA.

Outras indicações importantes para os tutores do Kenny incluem: não oferecer alimentos

ricos em sódio, como fiambre, queijo, ou outras comidas caseiras, cujo teor em sódio é desco-

nhecido. Se os tutores não conseguirem administrar a medicação sem recurso a comida, podem

ser utilizadas pequenas quantidades de melão ou frango cozinhado sem sal, por exemplo. Devem

ser também alertados para não adicionar outros alimentos ou suplementos à dieta, ou ainda,

alterar o alimento, sem consultar o médico veterinário. Caso sejam notadas alterações no ape-

tite, o médico veterinário deve ser informado, para poder investigar as possíveis causas e oferecer

alternativas, para que o Kenny mantenha sempre a ingestão necessária de energia.

• Reavaliação

Passados cinco dias o Kenny voltou ao HVBV para a consulta de reavaliação, onde os

tutores referiram que não voltou a ter tosse, encontrava-se mais ativo e também melhorou o ape-

tite. Observou-se que apresentava, ainda, FA, com uma FC de 160 bpm. As pressões sanguíneas

encontravam-se normais, e as análises sanguíneas não apresentavam alterações dignas de registo.

Este era o melhor momento para começar a introduzir o novo alimento de forma gradual, visto

que os sinais clínicos do Kenny melhoraram, tal como o seu apetite, promovendo assim uma

melhor aceitação.

Passadas duas semanas da primeira consulta foi novamente reavaliado, mantendo FA e

com uma FC de 164 bpm. Foram realizados vários doseamentos séricos de digoxina e após vários

ajustes, as crises de ritmo estabilizaram. Foi aconselhado repouso e reavaliações de três em três

meses.

Quando ocorre o desenvolvimento de ICC, uma das prioridades do maneio nutricional é a

manutenção da CC e da CM. A avaliação frequente da CM permite a deteção precoce de caquexia

cardíaca, tornando o seu tratamento mais eficaz e com maior probabilidade de ser bem sucedido.

Para a avaliação da CM deve ser realizada uma observação e palpação da cabeça, escápula,

músculos epaxiais e ossos pélvicos, e numa fase inicial a perda de MCM pode ser detetada,

fundamentalmente, a nível dos músculos epaxiais sobre a região torácica e lombar (Freeman e

Rush, 2012; Freeman, 2012). Deste modo, em cada consulta de reavaliação devem ser registados

o peso corporal, CC e CM. O médico veterinário deve ser alertado pelos tutores de qualquer

alteração a nível do apetite para que se possam elaborar alternativas que se adequem ao animal.

Durante as consultas de reavaliação, seria, também, importante a monitorização das con-

centrações séricas de potássio e magnésio, devido à toma de furosemida, IECA e espironolactona
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que podem provocar desequilíbrios eletrolíticos, podendo ter como consequências arritmias car-

díacas, fraqueza muscular, diminuição da contratilidade miocárdica ou, ainda, potenciar efeitos

adversos dos fármacos utilizados (Freeman e Rush, 2012). Esta monitorização permite fazer

ajustes na dieta quando necessário, prevenindo as consequências. As alterações na função renal

também são importantes quer a nível do maneio nutricional quer no tratamento farmacológico.

Desta forma, deve ser realizada a monitorização da função renal, e caso se encontre alterada,

podem ser necessárias modificações, principalmente, a nível do teor em proteína e fósforo na

dieta.
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As doenças cardíacas adquiridas no cão são cada vez mais comuns, pois a sua prevalência

aumenta com a idade (Buchanan, 1999) e a esperança média de vida desta espécie aumenta

progressivamente com os avanços da medicina veterinária (Guglielmini, 2003).

Para este trabalho foram selecionados 6 casos clínicos de cães com doença cardíaca, que

compareceram a consulta no Hospital Veterinário do Baixo Vouga, durante o período de 5 meses

de estágio curricular, dos quais 5 eram casos de DDMVM e apenas um de CMD, o que, apesar

da amostra de animais ser muito pequena, vai de encontro à literatura existente relativamente à

epidemiologia da doença cardíaca que indica que a DDMVM é a doença cardíaca mais comum

nesta espécie (Detweiler e Patterson, 1965; Buchanan, 1999).

Os animais com DDMVM eram maioritariamente de raça pequena, sendo que apenas um

dos cães, sem raça definida, era de raça média, o que está de acordo com a bibliografia que indica

que esta doença acomete sobretudo raças pequenas e médias (Thrusfield et al., 1985; Baum-

gartner e Glaus, 2004; Serfass et al., 2006; Chamas et al., 2011; Hezzell, 2018). As raças dos

cães selecionados com DDMVM também vão de encontro à predisposição racial apresentada na

literatura estudada que inclui a raça Teckel, CKCS, pequinês e Chihuahua, como raças onde a

incidência da doença é maior (Thrusfield et al., 1985; Serfass et al., 2006; Olsen et al., 2010;

Chamas et al., 2011; Mattin et al., 2015; Hezzell, 2018), sendo que as primeiras duas destacam-se

na literatura por apresentarem elevada predisposição para o desenvolvimento da doença (Häggs-

tröm et al., 1992; Malik et al., 1992; Chamas et al., 2011; Garncarz et al., 2013; Mattin et al.,

2015; Garncarz et al., 2017). Os animais com DDMVM deste trabalho tinham uma média de

idades de 11,8 anos, o que está em concordância com a bibliografia que refere que a prevalência

desta doença aumenta com a idade (Detweiler e Patterson, 1965; Buchanan, 1999; Chamas et al.,

2011; Mattin et al., 2015).

O caso clínico de CMD também se encontra de acordo com a bibliografia estudada, no que

diz respeito ao tamanho das raças mais frequentemente afetadas, indicando que as raças grandes

e gigantes têm uma maior predisposição para o desenvolvimento desta doença (Tidholm et al.,

1997; Buchanan, 1999; Dukes-McEwan et al., 2003). Neste caso, o animal foi diagnosticado aos
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12 anos e, apesar da literatura nos referir que a média de idade dos cães afetados se encontra

entre os 4 e os 8 anos, também nos indica que não é raro esta doença ser diagnosticada em

animais mais jovens ou mais velhos (Tidholm et al., 1997, 2001; Dukes-McEwan et al., 2003;

Martin et al., 2009; Oyama, 2016).

Para qualquer uma destas doenças pensa-se existir uma predisposição sexual, observando-

se uma maior prevalência nos machos do que nas fêmeas (Thrusfield et al., 1985; Tidholm et al.,

1997; Buchanan, 1999; Serfass et al., 2006; Tidholm, 2006; Martin et al., 2009; Chamas et al.,

2011; Mattin et al., 2015). Em relação a este trabalho, 4 dos 6 animais com doença cardíaca

selecionados eram machos, estando em concordância com a bibliografia estudada.

O papel da nutrição é cada vez mais tido em conta na prática clínica, no que diz respeito

ao tratamento da doença cardíaca no cão, podendo ser introduzidas alterações desde a fase mais

precoce da doença, até à fase refratária ao tratamento farmacológico convencional.

Neste trabalho, foram, inicialmente, analisadas as informações obtidas através da anamnese

e exame físico de cada animal, para que, posteriormente, fosse possível realizar uma avaliação

nutricional e determinar quais os fatores nutricionais chave onde é possível introduzir alterações

que vão ao encontro das recomendações para o doente cardíaco nas diferentes fases da doença,

segundo a revisão de literatura realizada, permitindo, desta forma, sugerir alimentos que seriam

uma boa opção, por se aproximarem dos objetivos pretendidos para cada animal.

Um dos principais objetivos do maneio nutricional da doença cardíaca é a manutenção de

um PV ideal, uma vez que, quer a obesidade, quer a perda de peso, neste último caso, como

consequência da caquexia cardíaca, podem ter efeitos negativos nestes animais (Freeman, 2000).

Dos 6 animais selecionados, 4 apresentavam uma CC ótima (5/9) no momento da consulta,

enquanto que 2 dos animais apresentavam excesso de peso (CC de 6/9 e 7/9). Todos os animais

apresentavam uma CM ótima (3/3).

Foram calculadas as MER para cada um dos animais, com o objetivo de determinar qual a

quantidade necessária de energia para manter uma CC ótima. As MER correspondem à quanti-

dade de energia despendida, diariamente, por um animal adulto moderadamente ativo (FEDIAF,

2018). Para o cálculo das MER foram utilizadas as recomendações práticas da FEDIAF (2018),

para cães com mais de 7 anos de idade (cães sénior), que indicam que, para estes animais, geral-

mente, as necessidades energéticas variam entre 80 a 120 kcal/kg PV0,75, utilizando o PV ideal de

cada animal. Desta forma, para os animais com uma CC ótima (5/9), seguiu-se a recomendação

de 120 kcal/kg PV0,75. Nestes animais, pretendia-se garantir a ingestão de uma grande quanti-

dade de energia, para que mantivessem a sua CC. No caso do Kenny, cuja CC era de 6/9 e tendo

em conta que apresentava doença cardíaca na fase II (ISACHC), apesar do excesso de peso, não
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se pretendia uma perda de peso. O Kenny apresentava grande risco de vir a desenvolver caquexia

cardíaca por apresentar CMD e ICC (Freeman et al., 1998), e por este motivo, para o cálculo

das suas MER utilizou-se a recomendação de 120 kcal/kg PV0,75. O Charlie Brown apresentava

uma CC de 7/9, encontrando-se numa fase assintomática da doença cardíaca (DDMVM de classe

B2). O excesso de peso e obesidade podem exacerbar os sinais clínicos da doença cardíaca e, na

fase assintomática, um dos principais objetivos é atingir uma CC ótima (Freeman e Rush, 2012).

Desta forma, pretendia-se que este animal atingisse uma CC ótima antes do desenvolvimento de

IC, uma vez que nessa altura, torna-se difícil distinguir entre a perda de peso intencional e a

perda de peso não intencional, causada por caquexia cardíaca e com efeitos negativos no tempo

de sobrevivência destes animais. Assim sendo, as MER do Charlie Brown foram calculadas com

base em MER de 80 kcal/kg PV0,75, com o objetivo de diminuir a ingestão calórica deste animal

e promover a perda gradual de peso.

Após a determinação das MER de cada animal, foram selecionados os fatores nutricionais

chave com maior importância conhecida para a doença cardíaca.

No doente cardíaco, o sódio é um dos principais fatores nutricionais chave, uma vez que,

a capacidade de excreção de sódio diminui à medida que a doença cardíaca avança, devido à

ativação de mecanismos compensatórios como o SRAA e a libertação de aldosterona (Freeman,

1998, 2000; Devi e Jani, 2009; Roudebush e Keene, 2010). A necessidade em restringir a quanti-

dade de sódio obtida a partir da dieta varia de acordo com a fase da doença em que cada animal

se encontra, uma vez que nas fases iniciais, uma restrição excessiva pode trazer efeitos indese-

jados como a ativação precoce do SRAA (Freeman et al., 2006; Freeman e Rush, 2010). Desta

forma, para os animais com DDMVM de classe B1, que é uma fase inicial e assintomática desta

doença, onde ainda não se observam sinais de remodelação cardíaca, pretendia-se uma ligeira

restrição de sódio na dieta (0,8-1 g/1000 kcal). Para os animais com DDMVM de classe B2,

fase assintomática desta doença, onde já se verificam sinais de remodelação cardíaca, o objetivo

era realizar uma restrição moderada de sódio na dieta (0,5-0,8 g/1000 kcal). E, por fim, para

o animal com CMD e onde já se observam sinais de ICC, pretendia-se uma restrição de sódio

na dieta marcada (0,4-0,5 g/1000 kcal) (VVCS, 2018). Na procura dos alimentos que mais se

adequavam a estes objetivos, tornou-se percetível que a maioria dos alimentos comerciais não

apresentam o teor deste nutriente no seu rótulo, o que restringe a escolha aos alimentos que

disponibilizam esta informação. Ao analisar os alimentos de cada animal, cujo teor em sódio

era conhecido, verificou-se que, por exemplo, que a Alycia estava a ter uma restrição de sódio

elevada na dieta para a fase da doença em que se encontrava, e desta forma seria recomendado,

aumentar ligeiramente o teor em sódio da sua dieta.
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O objetivo para o cloro é que o teor deste nutriente na dieta seja 1,5 vezes superior ao do

sódio (Roudebush e Keene, 2010). Torna-se difícil analisar este fator nutricional chave, visto que,

mais uma vez, grande parte dos fornecedores não indica qual a sua quantidade nos alimentos.

Para os alimentos cujo teor em cloro era conhecido, verificou-se que a relação entre o sódio e

cloro, normalmente, é superior à pretendida.

A taurina e L-carnitina são, também, fatores nutricionais chave para a doença cardíaca.

Acredita-se que, mesmo não conhecendo deficiências destes nutrientes, os animais com doença

cardíaca podem beneficiar de níveis elevados na dieta, devido, sobretudo, aos efeitos inotrópicos

positivos da taurina (Freeman, 1998; Freeman e Rush, 2010; Roudebush e Keene, 2010), e pelos

efeitos benéficos da L-carnitina na produção de energia ao nível do miocárdio (Sanderson, 2006;

Freeman e Rush, 2007). Assim, Roudebush e Keene (2010), recomendam que uma dieta para

cães com doença cardíaca deve conter, no mínimo 250 mg/1000 kcal de taurina e 50 mg/1000 kcal

de L-carnitina. Deste modo, selecionaram-se alimentos cujo teor destes nutrientes era superior

aos mínimos recomendados, e que estivessem de acordo com os intervalos de sódio para cada

fase, mencionados anteriormente.

A utilização de determinados fármacos como diuréticos da ansa ou tiazídicos podem levar

ao desenvolvimento de hipocalemia e hipomagnesemia. Por outro lado, o uso de IECA e espirono-

lactona pode predispor ao desenvolvimento de hipercalemia (Freeman e Rush, 2010; Roudebush

e Keene, 2010). A monitorização das concentrações plasmáticas destes nutrientes torna-se im-

portante nos animais que recebem estes fármacos, e a identificação de deficiências ou excessos

pode ser corrigida através de modificações na dieta. Relativamente aos casos clínicos estudados,

não se identificaram alterações nestes nutrientes, pelo que, o objetivo era garantir os mínimos

recomendados pela FEDIAF (2018).

Outro fator nutricional chave que foi tido em conta, na escolha dos alimentos para estes

animais, foi a proteína. O teor em proteína numa dieta para o doente cardíaco deve, pelo menos,

satisfazer os mínimos recomendados pela FEDIAF (2018) (Freeman e Rush, 2012). Como nenhum

dos animais apresentava doença renal concomitante, foram selecionados alimentos com um teor

moderado em proteína (60-94 g/1000 kcal), o que pode ser benéfico nestes animais por ajudar a

manter a CM, principalmente, para o Kenny, que apresentava uma maior predisposição para o

desenvolvimento de caquexia cardíaca.

Os AG ómega-3 de cadeia longa, EPA e DHA, também foram tidos em conta na seleção

dos alimentos. Os cães com IC apresentam baixas concentrações plasmáticas de EPA e DHA

(Freeman, 2010; Freeman e Rush, 2010; Bauer, 2011) e um aumento na produção de eicosanóides

e citocinas inflamatórias (Freeman et al., 1998; Freeman, 2010; Roudebush e Keene, 2010; Bauer,
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2011; Nasciutti et al., 2015). A sua suplementação através da dieta diminui a produção de

mediadores inflamatórios, aumenta a produção de mediadores menos inflamatórios, melhora a

caquexia cardíaca (Freeman et al., 1998), tem efeitos antiarrítmicos (Billman et al., 1999; Smith

et al., 2007) e aumenta o tempo de sobrevivência (Slupe et al., 2008; Freeman, 2010). Por todos

estes benefícios, para o doente cardíaco é recomendada uma dose de 40 mg/kg PV de EPA e 25

mg/kg PV de DHA (Freeman e Rush, 2010; Freeman, 2010; Bauer, 2011; Freeman, 2012; Freeman

e Rush, 2012). Foram calculadas as quantidades necessárias para cada animal de acordo com

o seu PV e analisado o teor destes nutrientes nos alimentos. Pretendia-se que com o alimento

selecionado, o animal obtivesse as quantidades recomendadas destes AG, no entanto, para o

Kenny, o alimento que mais se aproximava do objetivo nutricional, não continha informações

acerca destes nutrientes. Para este animal, a suplementação seria muito importante, uma vez

que apresentava ICC, anorexia e FA, e como referido, anteriormente, os AG ómega-3 de cadeia

longa podem ter benefícios em todos estes aspetos.

Para a escolha dos alimentos de cada um dos animais, não foram tidos em conta fatores nu-

tricionais chave como os antioxidantes, a CoQ10 ou as vitaminas do complexo B. Estes nutrientes

têm sido estudados pelos seus possíveis benefícios na doença cardíaca, mas ainda não existem

dados suficientes para confirmar os seus benefícios em casos clínicos reais. Quanto às vitaminas

do complexo B, sabe-se que a anorexia e as perdas urinárias devido à toma de diuréticos, podem

contribuir para deficiências destes nutrientes (Freeman e Rush, 2010). Desta forma, o Kenny

era o animal que apresentava uma maior predisposição para o desenvolvimento de deficiências

em vitaminas do complexo B, mas a maioria das dietas comerciais desenhadas para o cão com

doença cardíaca contém elevados níveis destas vitaminas, com o objetivo de prevenir deficiências

(Freeman, 1998, 2000; Freeman e Rush, 2010).

A educação do tutor é, também, um aspeto fundamental para obter os maiores benefícios

do maneio nutricional da doença cardíaca. Desde as fases iniciais assintomáticas da doença, é

importante que o tutor esteja consciente do teor em sódio dos vários alimentos, uma vez que

as recomendações são relativas à quantidade total de sódio ingerido e não devem ser excedidas.

Alimentos com elevado teor em sal, que são oferecidos pelos tutores, habitualmente, como gu-

loseimas, devem ser evitados, tais como o fiambre, a maioria dos queijos, salsichas, pão, batata

frita, pizza, restos de comida caseira cozinhados com sal, e até mesmo grande parte dos biscoitos

de cão. Em contrapartida, para que o plano nutricional seja mais facilmente aceite pelos tutores,

será importante oferecer alternativas que possam ser utilizadas como guloseimas, mas que con-

tenham baixo teor em sal, como por exemplo, algumas frutas (e.g., laranja, melão), alimentos

comerciais húmidos com baixo teor em sal ou pequenas quantidades de carne cozinhada sem sal.
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Estes alimentos podem ser utilizados, também, para auxiliar a administração de fármacos por

via oral, caso o animal não coopere durante a administração.

A introdução de um novo alimento deve ser realizada de forma gradual, durante 3 a 5

dias, começando com uma pequena quantidade do novo alimento misturado com o antigo. As

alterações nutricionais só devem ser introduzidas em animais estabilizados. Estas recomendações

são importantes, uma vez que, facilitam a aceitação do novo alimento por parte do animal,

evitando a aversão.

Foi sugerido que a quantidade total de alimento oferecida por dia fosse repartida em, pelo

menos, 3 refeições. A diminuição da quantidade de alimento por refeição e o aumento do número

de refeições, aumentam a ingestão total (Freeman e Rush, 2012) e facilitam a digestão, o que

ajuda a garantir que o animal obtenha a quantidade de calorias para satisfazer as suas MER.

Durante as consultas de reavaliação da doença cardíaca, devem ser sempre registados o PV,

a CC e a CM. Para além disto, nos animais que se encontram a fazer tratamento farmacológico

com diuréticos e IECA, devem ser monitorizadas as concentrações plasmáticas de potássio e

magnésio. Os tutores devem ser alertados para informar o médico veterinário para quaisquer

alterações na ingestão de alimento ou no PV, para que possam ser investigadas as causas e realizar

alterações necessárias no plano nutricional, uma vez que, um dos aspetos mais importantes no

maneio nutricional da doença cardíaca, é garantir uma ingestão adequada de calorias.
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O maneio nutricional é, desde há muito tempo, considerado importante na doença cardíaca

em cães, sendo a restrição em sódio uma das mais reconhecidas recomendações para esta doença.

Atualmente, reconhecem-se outros fatores nutricionais chave como sendo, também, muito impor-

tantes no maneio da doença cardíaca, tais como a proteína, taurina, L-carnitina e AG ómega-3

de cadeia longa, devido aos efeitos benéficos observados relativamente à doença e no alívio dos

sinais clínicos. Por outro lado, o maneio nutricional tem, também, como objetivo a prevenção

de excessos e deficiências em determinados nutrientes, como o potássio, magnésio ou vitaminas

do complexo B, causados muitas vezes pelos fármacos utilizados no tratamento da doença, reve-

lando mais uma vez, a importância em aliar o tratamento farmacológico ao maneio nutricional.

Para além disto, um dos principais objetivos do maneio nutricional é a manutenção de uma CC

ótima, uma vez que, o excesso de peso e a obesidade podem exacerbar os sinais clínicos da doença

cardíaca, enquanto que uma perda de peso não intencional pode indicar agravamento da doença.

A pesquisa elaborada neste trabalho permitiu definir objetivos nutricionais para cada ani-

mal e comparar com as várias opções comerciais, de forma a selecionar o alimento que seria mais

indicado para cada um. A determinação das MER, permitiu também definir quais as quantidades

de alimento necessárias para a manutenção de uma CC ótima.

Pode concluir-se que o maneio nutricional da doença cardíaca no cão continua a ter como

base a restrição de sódio, cujo grau deve depender da fase da doença em que o animal se encontra.

No entanto, no que diz respeito aos alimentos comerciais, o teor em sódio, muitas vezes não

é disponibilizado nos rótulos, pelo que, esse é um motivo de exclusão de uma grande parte de

alimentos, diminuindo as opções, e, normalmente, restando opções cujo custo económico é elevado

e que nem sempre pode ser suportado pelos tutores. Pretendia-se para todos estes animais que

obtivessem a partir do alimento um teor moderado de proteína, uma vez que, não apresentavam

quaisquer alterações renais. Os teores em taurina e L-carnitina foram aproximados ao objetivo.

Relativamente aos AG ómega-3 de cadeia longa, verificou-se que muitos alimentos, alguns até

mesmo específicos para o doente cardíaco, não disponibilizam o teor em EPA e DHA, e desta

forma, apenas com o alimento comercial, não é possível garantir que estes animais irão obter a
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quantidade recomendada a partir da dieta, pelo que, nesses casos, pode ser necessário recorrer a

suplementos.

Por fim, é importante a realização de monitorização frequente do PV, CC e CM, durante

todas as fases da doença cardíaca, e determinar as causas de alteração nestas variáveis quando

se verificam, uma vez que, por exemplo, na caquexia cardíaca, que se verifica, frequentemente

em animais com IC, a intervenção precoce tem uma maior probabilidade de ser bem sucedida.
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