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Introdução

 A doença valvar degenerativa de mitral 

(DVDM), também conhecida como endocardiose 

ou degeneração mixomatosa da valva mitral, 

Á� A� DOEN¿A� CARDÅACA� MAIS� FREQUENTE� NOS� C»ES�
principalmente nas raças de porte pequeno, 

apesar de algumas raças de porte grande serem 

ocasionalmente afetadas. Na maior parte dos 

animais afeta apenas a valva atrioventricular 

esquerda ou (mitral), mas em 30% dos casos a 

valva atrioventricular direita (tricúspide) também 

está envolvida. A doença é aproximadamente 1,5 

vezes mais comum em machos do que em fêmeas 

(ATKINS, 2009).

 Em 2008 durante o Congresso Americano 

de Medicina Interna (ACVIM) renomados 

cardiologistas veterinários estabeleceram uma 

NOVA�CLASSIÞCA¿»O�PARA�A�DOEN¿A�VALVAR�CRÌNICA�DE�
mitral com o objetivo de estabelecer protocolos 

PARA�O�TRATAMENTO�DESTA�AFEC¿»O�CARDÅACA�	Ø4+).3�
����
��Ø�DOEN¿A�FOI�CLASSIÞCADA�EM�QUATRO�EST¹GIOS�
DEÞNIDOS�DA�SEGUINTE�FORMA�
Estágio A�� )DENTIÞCA�PACIENTES� COM�ALTO� RISCO�DE�
desenvolver a doença, mas sem nenhuma alteração 

na valva atrioventricular esquerda. Nesta classe se 

encontram as raças com maior predisposição para 

o desenvolvimento da doença, como por exemplo, 

o Cavalier King Charles Spaniel, Maltês, Lhasa 

ØPSO� 3HIH�4ZU� $ACHSHUND� 0INSCHER� E� 9ORKSHIRE�
(ATKINS, 2009).

Estágio B��)DENTIÞCA�OS�PACIENTES�ASSINTOM¹TICOS�J¹�
com alteração na valva a atrioventricular esquerda. 

(¹� PRESEN¿A� DE� REGURGITA¿»O� PELA� VALVA� O� QUE�
pela auscultação, se detecta através do sopro 

SISTËLICO��0OR�CAUSA�DA�IMPORTºNCIA�DO�PROGNËSTICO�
E�TRATAMENTO�O�EST¹GIO�"�FOI�SUBDIVIDO�EM�EST¹GIO�
"��E�"��	Ø4+).3�����
�
B1��2EFERE�SE�AOS�PACIENTES�ASSINTOM¹TICOS�J¹�COM�
alteração na valva atrioventricular esquerda com 

a presença de regurgitação pela valva, mas sem 

EVIDÂNCIAS�DE�REMODELAMENTO�DO�MÒSCULO�CARDÅACO�
e sem repercussão hemodinâmica vistos através do 

%COCARDIOGRAMA�OU�DA�2ADIOGRAÞA�	Ø4+).3�����
�

B2�� 2EFERE�SE� AOS� PACIENTES� ASSINTOM¹TICOS� COM�
alteração na valva atrioventricular esquerda e 

presença de regurgitação pela valva. Neste estágio 

J¹� EXISTE� REMODELAMENTO� DO� MÒSCULO� CARDÅACO�
devido à importante regurgitação através da valva. 

Regurgitação esta, que leva ao aumento do átrio 

esquerdo, causando compressão do brônquio e 

deslocando a traquéia, o que por muitas vezes leva 

à tosse (ATKINS, 2009).

Estágio C�� 2EFERE�SE� AOS� PACIENTES� SINTOM¹TICOS��
.ESTE�EST¹GIO�ENCONTRAM�SE�OS�C»ES�QUE�POSSUEM�
histórico de edema pulmonar, que foram revertidos, 

devido ao uso de medicamentos até então (edema 

pulmonar crônico). Também se encontram os cães 

que estão em edema pulmonar, com importante 

DIÞCULDADE� RESPIRATËRIA� 	EDEMA�PULMONAR�AGUDO
��
Ou seja, a administração de medicamentos 

neste estagiO�Á� IMPRESCINDÅVEL�PARA�O� CONTROLE�E�
estabilidade no animal (ATKINS, 2009).

Estágio D�� 2EFERE�SE� AOS� PACIENTES� EM� EST¹GIO�
ÞNAL�DA�DOEN¿A�COM�SINAIS�CLÅNICOS�DE�)NSUÞCIÂNCIA�
#ARDÅACA� #ONGESTIVA� E� REFRATARIEDADE� ¸� TERAPIA�
convencional. Sendo assim, é muito utilizada 

a estratégia pela busca por outros tipos de 

medicamentos para assim tentar reverter o quadro 

e levar a uma estabilidade do animal. Além dos 

problemas já citados, os cães neste estágio 

podem apresentar efusão pleural ou ascite, por 

COMPLICA¿ÍES� DE� UMA� HIPERTENS»O� PULMONAR�
secundária ao problema da valva atrioventricular 

esquerda (ATKINS, 2009).

� ØS� LESÍES� VALVARES� S»O� IRREVERSÅVEIS� E�
sendo assim, a terapia medicamentosa da DVDM 

TEM�COMO�OBJETIVOS�O�CONTROLE�DAS�MANIFESTA¿ÍES�
CLÅNICAS�E�DA�CONGEST»O�MELHORA�DO�DÁBITO�CARDÅACO�
pela redução do volume regurgitante e controle da 

ATIVIDADE�NEUROENDËCRINA�EXCESSIVA�	7Ø2%�����
�
melhorando assim a qualidade de vida, amenizando 

AS�MANIFESTA¿ÍES�CLÅNICAS�E�AUMENTANDO�A�SOBREVIDA�
(OLSEN, 2010). A melhora da congestão pode 

SER� OBTIDA� UTILIZANDO�SE� F¹RMACOS� QUE� AUXILIAM�
na redução do tamanho do átrio esquerdo, tais 

como diuréticos, vasodilatadores e agentes que 

CAUSAM�EFEITO�INOTRËPICO�POSITIVO�E�ANTIARRÅTMICOS��
Ø� CLASSIÞCA¿»O� CLÅNICA� DO� PACIENTE� POR� MEIO� DE�
MÁTODOS� DE� CLASSIÞCA¿»O� DE� EST¹GIOS� DA� DOEN¿A�
também pode ser útil neste aspecto (ATKINS et al., 

������7Ø2%�����

 O suporte nutricional tem os seguintes 

objetivos: controlar o estado nutricional do 

paciente; minimizar os riscos nutricionais para 

hipertensão evitando a retenção de sódio; 
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suplementar componentes que melhoram o 

METABOLISMO� CARDÅACO�� �MANTER� O� APORTE� CALËRICO�
PARA� EVITAR� A� CAQUEXIA� CARDÅACA� REPOSI¿»O� DE�
eletrólitos e vitaminas hidrossolúveis perdidas 

com o uso de diuréticos (FREEMAN et.al, 2006). 

A dieta para o cardiopata deve ser normoprotéica, 

de modo que 25% da energia ofertada ao paciente 

SEJA� CONSTITUÅDA� DE� FONTE� PROTEICA� E� COM� BAIXOS�
NÅVEIS�DE�SËDIO��Ø�PROTEÅNA�DEVE�SER�DE�ALTO�VALOR�
biológico e alta digestibilidade, preferencialmente 

hidrolisada, o que irá diminuir a necessidade 

de suco gástrico, sendo que a quantidade do 

MESMO� ESTAR¹� DIMINUÅDA�� 4AMBÁM� Á� PRECONIZADA�
UMA� PROPOR¿»O� DE� PROTEÅNA� ANIMAL�VEGETAL� IGUAL�
A� ���� � PARA� MINIMIZAR� A� PRODU¿»O� DE� RESÅDUOS�
NITROGENADOS� NO� FÅGADO� E� REDUZIR� SUA� POSTERIOR�
excreção renal. 

Objetivo

� 6ERIÞCAR� A� PALATABILIDADE� ALTERA¿ÍES�
LABORATORIAIS�ÅNDICES�ECOCARDIOGR¹ÞCOS�E�RESPOSTA�
CLÅNICA� DA� RA¿»O� %QUILÅBRIO� 4ERAPÂUTICA� #ARDÅACA��
da empresa Total Alimentos, em cães que se 

ENCONTRAM�NOS�EST¹GIOS�"��#�E�$�DA�DOEN¿A�VALVAR�
degenerativa mitral.

 

Material e Métodos

� &ORAM�INCLUÅDOS����C»ES�DE�DIVERSAS�RA¿AS�
ENCAMINHADOS�AO�3ERVI¿O�DE�#ARDIOLOGIA�DA�#LÅNICA�
Naya Especialidades, após diagnóstico de DVDM, 

NOS�EST¹GIOS�"��#�E�$�
 Além da terapia convencional, 

CONSTITUÅDA� POR� INIBIDORES� DA� ENZIMA� CONVERSORA�
de angiotensina, diuréticos de alça (furosemida), 

antagonistas de aldosterona (espironolactona) e 

inotrópicos positivos (pimobendam), conforme 

CLASSE� FUNCIONAL� DA� $6$-� OS� ANIMAIS� INCLUÅDOS�
no estudo foram submetidos à dieta com a ração 

%QUILÅBRIO�4ERAPÂUTICA�#ARDÅACA�DA�4OTAL�ØLIMENTOS�
DURANTE� O� PERÅODO� DE� FEVEREIRO� A� JULHO� DE� ������
0ARA�TANTO�FORAM�AVALIADOS�EM�DOIS�MOMENTOS�A�
saber:

��T0��INÅCIO�DA�TERAPIA�ONDE�AINDA�RECEBIAM�RA¿ÍES�
não terapêuticas, sendo estas preferencialmente 

destinadas a animais adultos ou idosos ou comida 

caseira.

�� T30�� AVALIA¿»O� ��� DIAS� APËS� O� INÅCIO� DA� DIETA�
TERAPÂUTICA�COM�A�RA¿»O�TERAPÂUTICA�%QUILÅBRIO�

�� T90�� AVALIA¿»O� ��� DIAS� APËS� O� INÅCIO� DA� DIETA�
TERAPÂUTICA�COM�A�RA¿»O�TERAPÂUTICA�%QUILÅBRIO�

 A avaliação da resposta à terapia foi 

REALIZADA�POR�MEIO�DE�EXAME�CLÅNICO�PALATABILIDADE�
da ração, sobrevida durante o tempo de estudo, 

variação de peso corporal e a evolução na 

CLASSIÞCA¿»O�DA�$6$-�

 Avaliação laboratorial: foram avaliados por 

MEIO�DE�PERÞL�RENAL� 	URÁIA�E�CREATININA
�DOSAGENS�
séricas de sódio e potássio e avaliação de glicemia.

 Ecocardiograma: realizado em equipamento 

%SAOTE�-Y,AB����6ET�'OLD�CONFORME�METODOLOGIA�
PREVIAMENTE� DESCRITA� 	"//.� ����
�� �0ARA�
tanto o animal esteve posicionado em decúbito 

LATERAL� ESQUERDO� SEM� O� AUXÅLIO� DE� F¹RMACOS�
tranquilizantes. Foram analisados os seguintes 

PARºMETROS��RELA¿»O�AORTA�¹TRIO�ESQUERDO�RELA¿»O�
entre a velocidade máxima da onda E e o tempo 

DE�RELAXAMENTO�ISOVOLUMÁTRICO�	%�42)6
�FRA¿»O�DE�
ENCURTAMENTO�PRESS»O�ARTERIAL�PULMONAR�E�D0�D4
� Ø�AVALIA¿»O�CLÅNICA�OS�EXAMES�LABORATORIAIS�
e ecocardiograma foram realizados nos antes do 

INÅCIO� DA� DIETA� 	4�
� E� APËS� ��� DIAS� DO� INÅCIO� DA�
dieta (T30).

� 0ARA� AS� VARI¹VEIS� NUMÁRICAS� ANALISADAS�
FOI� CALCULADA� MÁDIA� E� DESVIO�PADR»O� SENDO�
testadas para normalidade por meio do método 

+OLGOMOROV�3MIRNOV�� ØS� DIFEREN¿AS� ENCONTRADAS�
após tratamento foram analisadas por meio de teste 

Ø./6Ø�DE�MENSURA¿ÍES�REPETIDAS�COM�PËS�TESTE�
DE�4UKEY�QUANDO�ENCONTRADA�DIFEREN¿A�ESTATÅSTICA��
&OI�CONSIDERADO�SIGNIÞCATIVO�VALOR�DE�P�����

Resultados

� $ENTRE� OS� ��� C»ES� INCLUÅDOS� NO� ESTUDO�
DOIS� 	����
� FORAM� EXCLUÅDOS� DA� AN¹LISE� DOS�
PARºMETROS�CLÅNICOS�ANTES�DO�4����5M�DELES�PASSOU�
a rejeitar a dieta e o outro apresentou diarréia, 

sendo que a dieta foi interrompida em ambos. 

0ORTANTO�A�AN¹LISE�DOS�DADOS�NO�4���FOI�REALIZADA�
com população de 10 cães. Destes, no momento 

T90, um havia falecido e outros dois ainda não 

HAVIAM� COMPLETADO� ��� DIAS� DESDE� O� INÅCIO� DO�
estudo. Dessa maneira, a população estudada no 

T90 foi de sete animais. 

 Em relação ao peso, todos os animais que 

completaram o T90 apresentaram ganho de peso 

SIGNIÞCATIVO�	&IGURA��
��/S�C»ES�QUE�APRESENTARAM�
perda de peso foram os mesmos que tiveram 

evolução desfavorável com mudança de classe 

funcional. 
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 *p<0,05

Peso médio (kg) durante o estudo*

T0 T30 T90

8,9

8,8

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

8,2

0ESO�MÁDIO�
	KG
�DURANTE�
o estudo



 Dos cães que completaram o T90, apenas 

um apresentou piora do estágio da DVDCM, 

evoluindo de estágio C para estágio D.

� .OS� ASPECTOS� ECOCARDIOGR¹ÞCOS� HOUVE�
REDU¿»O� SIGNIÞCATIVA� NO� ÅNDICE� %�42)6� EM� 4���
	P����
�� .»O� HOUVE� DIFEREN¿A� ESTATÅSTICA� NOS�
DEMAIS� PARºMETROS� ECOCARDIOGR¹ÞCOS� AVALIADOS��
/S� ÅNDICES� ECOCARDIOGR¹ÞCOS� EST»O� APRESENTADOS�
no Quadro 2. 

Quadro 2��MÁDIAS�DOS�PARºMETROS�ECOCARDIOGR¹ÞCOS�
obtidos antes (T0), 30 dias (T30) e 90 dias (T90) após 

INÅCIO�DA�DIETA�COM�RA¿»O�TERAPÂUTICA�%QUILÅBRIO�EM�
10 cães com doença valvar crônica degenerativa 

mitral 

*p<0,05
*p<0,01
Ao/AE: relação Ao/AE; E/TRIV: relação E/TRIV; DDVE; diâmetro diastólico 
do ventrículo esquerdo; DSVE: diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo; 
FENC: fração de encurtamento;

 Não houve diferença entre os grupos em 

relação a todos os exames laboratoriais realizados.

Discussão

 ØPËS�O�INÅCIO�DA�DIETA�OBSERVOU�SE�GANHO�
de peso na maioria dos animais envolvidos, resultado 

do ganho energético promovido pela ração e aliado 

AO� CONTROLE� TERAPÂUTICO� FAVOR¹VEL� DA� INSUÞCIÂNCIA�
CARDÅACA��4AL�ACHADO�PODE�SER�CONSIDERADO�BASTANTE�
favorável na terapia do paciente com DVDM, 

uma vez que este é um indicador importante de 

prognóstico nestes pacientes (FREEMAN et AL., 

2006). Os cães que apresentaram perda de peso 

foram os mesmos que apresentaram piora na classe 

funcional. Desta forma a perda de massa muscular, 

não pode ser associada apenas à mudança da dieta, 

mas também estar relacionada ao agravamento da 

doença valvar.

 A aceitação da dieta pelos animais foi 

considerada bastante satisfatória uma vez que muitos 

não estavam habituados à dieta com ração comercial, 

OU� DEIXARAM� DE� ACEIT¹�LAS� DURANTE� A� PROGRESS»O�
da doença. Em ambos os casos houve melhora na 

aceitação com a introdução da nova ração.

� %M�RELA¿»O�AOS�PARºMETROS�ECOCARDIOGR¹ÞCOS�
A� REDU¿»O� NO� ÅNDICE� %�42)6� PODE� INDICAR� UMA�
REDU¿»O� NA� PRÁ�CARGA�� /� AUMENTO� DESTE� ÅNDICE�
EST¹� RELACIONADO� AO� SURGIMENTO� DE� INSUÞCIÂNCIA�
CARDÅACA�CONGESTIVA� 	3#(/"%2�ET�AL������
�E�OS�

achados do presente estudo sugerem que a dieta 

empregada auxiliou na redução da congestão. 

 Em relação aos exames laboratoriais 

N»O� FORAM� VERIÞCADAS� ALTERA¿ÍES� SIGNIÞCATIVAS�
DESFAVOR¹VEIS�PODENDO�SE�CONSIDERAR�UM�ASPECTO�
positivo no tocante a evolução da doença valvar.

Conclusão

 A introdução da nova dieta foi favorável, 

uma vez que foi acompanhada de ganho de peso e 

MELHORA�CLÅNICA�DA�INSUÞCIÂNCIA�CARDÅACA�EM�TODOS�
OS�C»ES�QUE�RECEBERAM�A�DIETA��3ENDO�ASSIM�PODE�
se concluir que a nova formulação terapêutica 

pode ser considerada um coadjuvante interessante 

na terapia dos cães com doença valvar crônica 

degenerativa mitral.

Observações: outros quatro animais já foram 

INCLUÅDOS� NO� ESTUDO� E� AINDA� N»O� COMPLETARAM�
o T30, portanto seus dados não foram ainda 

apresentados. O aumento da população estudada 

será fundamental para incrementar a relevância 

CIENTÅÞCA�DOS�ACHADOS�INICIAIS�

2EFERÂNCIAS�BIBLIOGR¹ÞCAS

Ø4+).3� #��� "/.Ø'52Ø� *��� %44).'%2� 3��� &/8� 0���
'/2$/.�3���(Ø''342/-�*���(Ø-,).�2���+%%.%�
"���,5)3�&5%.4%3�6���34%0)%.�2��'UIDELINES�FOR�THE�
Diagnosis and Treatment of Canine Chronic Valvular 

(EART�$ISEASE��Journal of Veterinary Internal Medicine, 

V�����P��������������

"//.� *�� Ø�� Veterinary echocardiography. 2nd 

ED��"LACKWELL�PUBLISHING������
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Valvular Disease. Journal of Veterinary Internal 
Medicine�V�����P�����������������

/,3%.�,��(���(�''342®-�*���0%4%23%.�(��$��
Acquired valvular heart disease�� )N�� %44).'%2�
3�� *��� &%,$-Ø.� %�� #�� Textbook of veterinary 

internal medicine. Vol. 2. 2nd ed. Saint Louis: 

3AUNDERS�%LSEVIER�������P������������

3#(/"%2� +�%��� (Ø24� 4�-��� 34%2.� *�Ø��� ,)�
8��� 3Ø-))� 6�&��� :%+Ø3� ,�*��� 3#Ø.3%.� "�Ø���
"/.Ø'52Ø� *�$�� $ETECTION� OF� CONGESTIVE� HEART�
failure in dogs by Doppler echocardiography. 
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P�����������������
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animal medicine�� ,ONDRES�� -ANSON� 0UBLISHING�
2007.
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T0Parâmetro

E/TRIV

Ao/AE

DSVE

FENC

DDVE

4,37 4,67 3,00*

0,512 0,532 0,514

3,49 3,47 3,44

1,69 1,81 1,63

50,2 45,8* 51,1

T30 T90
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