
Setembro
vermelho

Durante o mês da campa-
nha de conscientização 
sobre a importância do 
diagnóstico e tratamento 

precoces das doenças cardíacas, a 
Setembro Vermelho, muitos tutores 
ainda desconhecem os sintomas – 
nada silenciosos –, e tratamentos 
dessas complicações que acometem 
cães de todas as idades e raças. Nem 
o imbatível vira-lata escapa desse 
problema. 

Para sanar todas as dúvidas, con-
versamos com médicos-veterinários 
especializados em Cardiologia ani-

No mês da campanha Setembro Vermelho, saiba quais são as doenças 
cardíacas mais frequentes em cães e como identificá-las

De olho no coração
do seu cão
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mal que deram um diagnóstico com-
pleto e cheio de dicas para propor-
cionar ao seu pet uma vida saudável 
e normal.

Diferente do que acontece em 
humanos e até mesmo em gatos, as 
doenças cardíacas em cães podem 
ser classificadas de acordo com sua 
alteração estrutural. Em animais de 
grande porte pode-se observar o de-
senvolvimento, com mais facilidade, 
de uma doença chamada cardiomio-
patia dilatada, ou seja, uma doença 
que afeta o miocárdio (músculo car-
díaco), tornando-o fraco e flácido, o 

que causa a falha no bombeamento 
de sangue e, consequentemente, do 
fluxo sanguíneo para os demais ór-
gãos do corpo do animal, segundo 
explicação de Danielle Prada, vete-
rinária especializada em cardiologia 
animal da Pet Heart, em Campinas, 
SP. Ela salienta que raças como Bo-
xer, Dobermann, Labrador, Rottwei-
ler e São Bernardo fazem parte do 
grupo de risco. “Os SRD também 
podem manifestar qualquer tipo de 
doença do coração”, complementa. 
Já nos cães de menor porte, como 
Poodle, Yorkshire Terrier e Pinscher, 
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CANSAÇO E 
INDISPOSIÇÃO PODEM 
INDICAR PROBLEMAS 

CARDÍACOS. FIQUE 
ATENTO!



a complicação mais corriqueira é a 
endocardiose da válvula mitral, que 
separa o átrio do ventrículo esquer-
do. Em condições normais, a válvu-
la fecha-se completamente quando o 
coração se contrai, garantindo assim 
a direção correta do sangue. “Quan-
do há degeneração dessa válvula, 
ocorre o espessamento e distorção 
dos folhetos (estruturas que abrem 
e fecham em sincronia), que perdem 
a capacidade de coaptação e quando 
o coração se contrai parte do sangue 
segue o caminho errado para o átrio 
esquerdo”, detalha Renata Barão 
Acuña, cardiologista responsável do 
Hospital Santa Catarina, em Blume-
nau, SC.

Para identificar se o cão sofre 
de algum mal cardíaco o tutor deve 
se atentar às mudanças, sejam elas 
comportamentais ou de saúde, do 
animal de estimação. “No geral, os 

sintomas são cansaço e indisposição, 
podendo evoluir e causar dificuldade 
ou aumento da frequência respirató-
ria; tosse seca, como se estivesse en-
gasgado; emagrecimento; coloração 
azulada das mucosas e, em casos 
mais avançados, desmaios”, alerta 
Renata.

Por estar sempre de olho na saú-
de e hábitos de seu pet, a empresária 
Malu Felício, de Penha, SC, notou 
que Boby, seu Lhasa Apso de 4 anos, 
estava apresentando sintomas estra-

nhos, como falta de ar, mesmo sem 
fazer esforços físicos. “Levei Boby à 
veterinária e após examiná-lo a pro-
fissional disse que ele estava com 
arritmia cardíaca grau 2, ou seja, a 
cada cinco batimentos, o coração fa-
lha dois”, conta com pesar a tutora, 
que associa o início do problema do 
cão a um episódio estressante para 
ele e sua família. Ao sofrer um assal-
to à mão armada, os assaltantes rea-
giram com violência contra o animal 
de estimação. 

Segundo Renata Barão Acuña, cardiologista respon-
sável do Hospital Santa Catarina, em Blumenau, SC, não 
há estudos que correlacionem diretamente a obesidade ao 
desenvolvimento de doenças cardíacas. Assim, a obesida-
de não é considerada fator de risco para o desenvolvimen-
to de doenças cardíacas, porém, animais que estão bem 
acima do peso tendem a ter mais problemas respiratórios, 
o que pode agravar o quadro de uma cardiopatia. “É mui-
to importante a manutenção do peso ideal, seguindo uma 
dieta apropriada ao animal e indicada pelo veterinário de 
sua confiança, aliada ao estímulo de exercícios físicos”, 
explica Renata. 

Do mesmo modo que o sobrepeso não causa, mas in-
fluencia no desenvolvimento da doença, os animais que 
sofrem de diabetes melittus e possuem alguma alteração 
cardíaca acabam tendo prognóstico pior, já que doenças 
hormonais podem gerar hipertensão arterial. “O prognós-
tico de um animal que sofre de diabetes e de alguma do-
ença cardíaca é pior, pois ambas exigem tratamento contí-
nuo”, aponta Renata.

OBESIDADE PODE AGRAVAR 
PROBLEMAS CARDÍACOS
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Cuidados redobrados

MESMO TENDO 
ARRITMIA, BOBY TEM 
UMA VIDA NORMAL, 
MAS SEM ESTRESSE E 
ABORRECIMENTOS

Como identificar
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Para ter um diagnóstico asserti-
vo, após a identificação do proble-
ma, é necessária a avaliação clínica 
feita por um veterinário especializa-
do em Cardiologia e exames prévios 
que são capazes de detectar com-
plicações cardíacas. “Auscultação 
cardíaca feita pelo estetoscópio para 
verificar sopro ou arritmias, e a afe-
rição da pressão arterial são alguns 
deles”, descreve Renata e enfatiza 
que ecocardiograma (ultrassom do 
coração), eletrocardiograma, radio-
grafia do tórax e exames de sangue 
são exames essenciais para um diag-
nóstico certeiro.

Segundo Renata, infelizmente 
as doenças cardíacas não podem ser 
prevenidas, mas podem sim ser diag-
nosticadas precocemente, melhoran-
do a reposta ao tratamento. “Por isso 
a importância das consultas periódi-
cas ao veterinário”, reforça. 

Como as doenças cardíacas dege-
nerativas são incuráveis e progressi-
vas, o foco principal do tratamento é 
oferecer qualidade de vida ao animal 
para que ele possa ter uma sobrevi-
da maior e, claro, tentar retardar o 
avanço da doença ao máximo. Para 
isso, a prescrição de medicamentos 
por um cardiologista veterinário é 
primordial, além de outros fatores 
que podem ser incluídos no dia a 
dia, como alimentação balanceada e 
sossego. “No caso de doenças con-
gênitas, como persistência de ducto 
arterioso (conexão fetal entre a aorta 
e a artéria pulmonar) e estenose pul-
monar (obstrução do fluxo sanguí-
neo do ventrículo direito para a arté-
ria pulmonar), é possível tratamento 
cirúrgico curativo, desde que diag-
nosticadas precocemente”, salienta 
Renata. “É importante salientar que 
as medicações são para a vida toda 

do cão e não devem ser suspendidas 
sem a orientação prévia da veteriná-
ria”, complementa Danielle.  

No caso de Boby, Malu, sua tuto-
ra, segue à risca os cuidados estipu-
lados pelo veterinário, que vão des-
de deixá-lo sossegado, sem passar 
por situações estressantes para não 
provocar aceleramento no coração, 
até um cardápio rico em vitaminas e 
minerais. “No começo, ele teve que 
tomar um calmante bem fraquinho, 
mas hoje não tem mais necessidade. 
Já os exames de rotina e eletrocar-
diograma são feitos, religiosamente, 
de 6 em 6 meses”, conta a empre-
sária, que garante que o Lhasa tem 
uma vida normal, como a de qual-
quer cão.

Possíveis tratamentosDiagnóstico


