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Coração que 
vive batendo forte,
precisa viver 
batendo saudável

Doenças cardíacas em cães são mais 
comuns do que as pessoas imaginam.

Por isso a Elanco convida todos os médicos veterinários 
a se unirem à campanha Setembro Vermelho para 
conscientizar tutores sobre prevenção e tratamento.

Setembro Vermelho Elanco 
Mês de conscientização de
doenças cardíacas em cães.
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Seguimos incansáveis contra
as Doenças Cardíacas em cães
Atualmente, 10% da população canina é acometida por 
doenças cardíacas, das quais 95% são adquiridas e 5% são 
congênitas1. Todas as doenças cardíacas podem evoluir para 
ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva), independentemente 
da causa.
Dentre as doenças cardíacas adquiridas ao longo da vida, 
75% da população canina cardiopata é acometida por 
valvopatia mitral mixomatosa e 10% da população canina 
é acometida por cardiomiopatia dilatada.1

Contamos com você para fortalecer
o movimento Setembro Vermelho
As doenças cardíacas, em sua maioria, não têm cura. 
Por essa razão é muito importante conscientizar 
os tutores para realizarem checkups cardiológicos 
frequentemente. Em caso de diagnóstico positivo, os 
objetivos do tratamento serão melhorar a função do 
coração, aliviar os sintomas apresentados e melhorar a 
qualidade de vida dos cães. Por isso, em conjunto com a 
Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária (SBCV), 
nasceu a campanha Setembro Vermelho da Elanco, que 
tem como objetivo conscientizar tutores sobre as doenças 
cardíacas e dar apoio a milhares de veterinários.

Por que o tratamento
de Insuficiência Cardíaca 
Congestiva (ICC) é mais fácil
com a família Fortekor™?

A ICC é sempre desafiadora, e por isso a Elanco 
desenvolveu uma fórmula com moléculas essenciais 
para facilitar o tratamento dos cães cardiopatas, de 
acordo com a preferência e a necessidade de cada caso. 
Com a família Fortekor™, o médico veterinário poderá 
individualizar e proporcionar o melhor tratamento para 
seus pacientes cardiopatas.

Importância dos inibidores
da ECA no tratamento da ICC2:

• Inibição do SRAA

• Redução da vasoconstrição

• Redução da retenção de fluidos

Importância do Pimobendan 
no tratamento da ICC2:

Inodilatador:

• Aumento da força de contração   
do músculo cardíaco

• Dilatação dos vasos sanguíneos



A – NORMAL
Cães de raças com alto risco de desenvolver valvopatia 
mixomatosa, mas não possuem desordem estrutural identificável 
do coração (ex.: Cavalier King Charles Spaniel, Shih-Tzu e Teckel).

*mrpm: movimentos por minuto. E/TRIV: razão entre a velocidade máxima da onda E mitral e o tempo de relaxamento isovolumétrico. VHS: vertebral heart size. Referência: Keene BW et 
al. ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. J Vet Intern Med; 33(3): 1127-1140, 2019 May. Tabela original criada pelo MV 
Guilherme Goldfeder (2018) e adaptada/atualizada pela SBCV e Elanco (2021)

VALVOPATIA MITRAL MIXOMATOSA
Estágio e Definição Ilustração

B – ASSINTOMÁTICOS
Cães que apresentam 
anormalidade estrutural 
em valva mitral, porém 
sem manifestações clínicas 
de insuficiência cardíaca 
(congestão e/ou baixo 
débito) associadas. 

B1 - Cães que apresentam anormalidade 
estrutural em valva mitral, sem 
remodelamento/remodelamento pouco 
significativo do AE e sem aumento de 
ventrículo esquerdo (VE) em resposta à 
valvopatia mixomatosa mitral (VMM).  

B2 - Cães que apresentam valvopatia 
mixomatosa mitral mais avançada, 
hemodinamicamente grave e duradoura, 
suficiente para causar achados 
radiográficos e ecocardiográficos de 
aumento de átrio e ventrículo esquerdos. 
Esses pacientes devem se beneficiar do 
início do tratamento farmacológico para 
retardar os sintomas de ICC.

C – INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA (ICC)
Todos os cães com valvopatia mixomatosa mitral (VMM) que experimentaram 
um episódio de insuficiência cardíaca congestiva ou de baixo débito cardíaco, 
não refratários ao tratamento padrão de IC. Esses pacientes continuam a ser 
classificados como Estágio C mesmo após melhora ou resolução completa 
de suas manifestações clínicas pós-tratamento.

D – ICC REFRATÁRIA
Refere-se a cães com valvopatia mixomatosa mitral (VMM) em estágio terminal, 
no qual as manifestações clínicas de insuficiência cardíaca são refratárias ao 
tratamento. Esses pacientes requerem estratégias de tratamento avançadas 
para permanecerem clinicamente confortáveis   com a doença.



A valvopatia mixomatosa é a cardiopatia mais prevalente na espécie canina. Em 60% dos casos, acomete 
somente a valva mitral e em 30% as duas valvas atrioventriculares (mitral e tricúspide) são acometidas. 
30% dos cães evoluem para insuficiência cardíaca congestiva (ICC).

Exame Físico e Diagnóstico Recomendações do Consenso para Tratamento

Paciente hígido sem anormalidades 
na auscultação cardiopulmonar (ACP).

Auscultação ANUAL minuciosa do paciente, 
para detecção de sopro cardíaco.

ACP: ritmo cardíaco irregular (arritmia sinusal) ou regular 
(sinusal), com sopro sistólico em foco mitral, sem a presença 
de ruídos adventícios em campos pulmonares. Radiografia: 
normal ou cardiomegalia com discreto remodelamento. 
ECO: razão AE/Ao < 1,6 (técnica sueca). Diâmetro interno do 
ventrículo esquerdo (VE), normalizado pelo peso <1,7.

• Sem recomendação de fármaco e/ou dieta terapêutica.
• Exames de imagem (radiografia e/ou ecocardiograma)

devem ser repetidos no intervalo de 6 a 12 meses. 

ACP: ritmo cardíaco irregular (arritmia sinusal) ou regular 
(sinusal), com sopro sistólico em foco mitral (intensidade do 
sopro grau ≥ III a VI/VI), sem a presença de ruídos adventícios 
em campos pulmonares.  Radiografia: VHS* ajustado pela raça 
>10,5.  ECO: razão AE/Ao ≥1,6 (técnica sueca). Diâmetro interno 
do ventrículo esquerdo (VE), normalizado pelo peso ≥1,7. 

Todos esses critérios devem ser atendidos antes de iniciar o 
tratamento, pois o mesmo representa um compromisso ao 
longo da vida do paciente.

5 dos 10 membros do Consenso recomendam o uso de inibidores
da ECA. Tratamento dietético é recomendado com restrição moderada de 
sódio e fornecimento de uma dieta altamente palatável com proteínas e 
calorias adequadas para manutenção da condição corporal ideal. Exames 
de imagem (radiografia e/ou ecocardiograma) devem ser repetidos no 
intervalo de 6 a 12 meses. Valvoplastia mitral é recomendada em centros 
que realizam esse procedimento com baixo risco cirúrgico.

ACP: igual ao estágio C.  ECO: critérios mínimos para estágio B2, 
além de onda E> 1,08 m/s, razão E/TRIV* > 2,5 e razão das ondas E/A 
> 1,58.  ECG: ritmo sinusal ou taquicardia sinusal. Pode-se observar a 
presença de ectopias supraventriculares e/ou ventriculares. FA é um 
achado mais frequente que no estágio C.  RX de tórax: semelhante 
ao estágio C. Recomenda-se a realização de exames laboratoriais, 
especialmente perfil renal e dosagem de eletrólitos (Na+ e K+).

Supressores da tosse e/ou broncodilatador. Anlodipino ou hidralazina torsemida 
(em substituição à furosemida). Hidroclorotiazida (se necessário). Digoxina e/
ou diltiazem ou, ocasionalmente, digoxina e amiodarona são utilizados para o 

controle da frequência cardíaca na FA (ideal: FC média diária < 125 bpm/minuto). 
Sildenafila deve ser somente prescrita em casos de HP de grau importante alta 

probabilidade de HP, e após a otimização do tratamento para ICC. Evitar petiscos 
que contenham alto teor de Na+.

Ex. físico: Taquipneia (frequência respiratória (FR) em repouso 
encontra-se acima de 41 mrpm*, inquietação, dificuldade respiratória 
ou tosse. ACP: ritmo cardíaco regular (sinusal), sopro sistólico em 
foco mitral (intensidade do sopro grau ≥ III a VI/VI) e crepitações 
em campos pulmonares. Sinais de ICCD podem estar presentes.  
Radiografia: VHS >10,5 e os campos pulmonares apresentam 
opacificação interstício-alveolar em região peri-hilar e em campos 
pulmonares caudo-dorsais.  ECO: critérios mínimos para estágio B2, 
além de onda E > 1,08 m/s, razão E/TRIV* > 2,5 e razão das ondas 
E/A > 1,58. Hipertensão pulmonar (HP) pode ou não estar presente. 
Eletrocardiograma (ECG): ritmo sinusal ou taquicardia sinusal. 
Pode-se observar a presença de ectopias supraventriculares e/ou 
ventriculares. Fibrilação atrial (FA) é um achado pouco frequente. 
Recomenda-se a realização de exames laboratoriais, especialmente 
perfil renal e dosagem de eletrólitos (Na+ e K+).

Nos casos complicados pela fibrilação atrial, recomenda-se a digoxina, 
frequentemente em combinação com o diltiazem ou, ocasionalmente, digoxina 
e amiodarona, para o controle da frequência cardíaca. Manter ingestão calórica 

adequada (60 kcal/kg) para minimizar perda de peso. Restrição moderada 
de sódio. Valvoplastia mitral é recomendada em centros que realizam esse 

procedimento com baixo risco cirúrgico.

VIDE BULA
Composição: 1,25 mg Pimobendan

+ 2,5 mg de Cloridrato 
de benazepril (iECA)

VIDE BULA + PIMOBENDAN
(0,25-0,3 mg/kg PO q12h)

FUROSEMIDA (4 a 8 mg/kg/dia)
PIMOBENDAN (0,3 a 0,5 mg/kg/BID ou TID) 
ESPIRONOLACTONA  (2 mg/kg/SID)

+

PIMOBENDAN (0,25 0,3 mg/kg POq12h) 
ESPIRONOLACTONA (2 mg/kg/SID) 

FUROSEMIDA (4 a 8 mg/kg/dia)
ou torsemida para refratários 

VIDE BULA

+
ESPIRONOLACTONA (2 mg/kg/SID) 

FUROSEMIDA (4 a 8 mg/kg/dia) 
ou Torsemida para refratários

+
VIDE BULA

VIDE BULA
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A doença renal crônica (DRC) é uma enfermidade extremamente frequente na espécie canina e que pode acarretar em 
importante índice de  mortalidade aos cães. O tratamento para a DRC é multimodal, e os objetivos da terapia incluem a melhora 
na qualidade de vida e aumento do tempo de sobrevida.3 A terapia dedicada à DRC em cães inclui o uso de inibidores da ECA 
(iECA), como por exemplo o cloridrato de benazepril, que possui diversas ações benéficas para cães com essa enfermidade:

Agora, além de ser seu aliado no combate às Doenças
Cardíacas, Fortekor™ Flavour também dá uma força
no combate à Doença Renal Crônica em cães.

NOVIDADE

Uma solução versátil que atua
com outras combinações

Sua fórmula contém benazepril e pode ser indicado 
para complementar um tratamento que já conta com 
outros medicamentos, potencializando sua eficácia.

• Inibidor do SRAA.

• Redução da vasoconstrição.

• Redução da retenção de fluidos.

• Excreção: 54% hepática/46% renal.**

*A dose pode ser dobrada a critério do MV.
**Arzneimittelforschung WF. Disposition of [14C]-benazepril hydrochloride in rat, dog and baboon.
Absorption, distribution, kinectics, biotransformation and excretion. 1989: 62(1)

Peso dos cães em kg

5 - 10

10 - 20

Dose padrão

1/2 comprimido

1 comprimido

Dose dupla*

1 comprimido

2 comprimidos

A primeira e única combinação
de benazepril e pimobendan
em um único comprimido

Ao combinar dois importantes componentes no combate 
à ICC, reduz a quantidade de diferentes medicamentos 
e concentra maior eficácia em uma única fórmula, 
tornando o tratamento mais fácil de administrar.

Benefícios do benazepril + benefícios do pimobendan:

• Aumento da força de contração cardíaca.

• Dilatação dos vasos sanguíneos.

Conte com a linha Fortekor™ para manter o coração
dos seus pacientes pulsando de alegria

Comprimidos palatáveis com moléculas revestidas por filme de tecnologia exclusiva
que só é dissolvido no pH ácido do estômago, garantindo eficácia do princípio ativo 

• Retardo na progressão da DRC3

• Redução da hipertensão sistêmica e intraglomerular3,4

• Redução da proteinúria3,4,5

• Retardo da esclerose glomerular e 
lesões tubulointersticiais3,4,5

• Aumento da taxa de filtração glomerular3

Fortekor™ Flavour possui o princípio ativo cloridrato de benazepril e, com todas as vantagens 
dessa molécula, é seu novo aliado na terapia multimodal para a DRC em cães.
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3. Effects of Benazepril on Survival of Dogs with Chronic Kidney Disease: A Multicenter, Randomized, Blinded, Placebo-Controlled Clinical Trial J.N. King, A. Font, J.-F. 
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E já que estamos no mês 
sobre doenças do coração... 
A Elanco não dá chances 
para a dirofilariose 

Importância:

Prevenção:

A dirofilariose canina é uma doença cosmopolita,
mais prevalente em regiões litorâneas dos países. 
Causada pelo nematoide Dirofilaria immitis,
é transmitida por meio da picada de mosquito
(gêneros Aedes, Anopheles e Culex), cujo hospedeiro 
definitivo é o cão.6,7

Trata-se de uma doença grave e crônica, que envolve principalmente artérias pulmonares e pulmões. O coração está 
envolvido quando a infecção leva à hipertensão pulmonar e, consequentemente, “Cor pulmonale” e insuficiência cardíaca 
congestiva direita. Além disso, também está envolvido em casos de infecção maciça por vermes adultos, que podem se 
alojar nas câmaras cardíacas direitas. Muitos cães podem não apresentar sintomas por meses ou até mesmo anos após 
início da infecção.

Em estágio avançado da doença, manifestações clínicas agudas podem ser observadas, tais como:

A dirofilariose pode ser evitada pela administração de lactonas macrocíclicas, que são capazes de exterminar larvas 
infectantes com até 30 dias após inoculação no hospedeiro. A administração mensal extermina as larvas introduzidas 
pelos mosquitos nos 30 dias anteriores.

• Tosse e dispneia   

• Cansaço fácil   

• Síncope, relacionada a hipertensão pulmonar   

• Derrame peritoneal, relacionado a ICCD   

• Sopro cardíaco alto (hemitórax direito)

Os cães com dirofilariose abrigam os parasitas adultos nas artérias pulmonares.
As microfilárias circulam no sangue e são ingeridas por mosquitos em seu repasto sanguíneo. 
Em aproximadamente 15 dias, as larvas se tornam L3 infectantes neste hospedeiro intermediário 
e são introduzidas em um novo hospedeiro pela picada do mosquito. Após vários meses de 
migração pelo tecido subcutâneo e vasos sanguíneos, os parasitas chegam à artéria pulmonar
e, quando se tornam adultos, começam a liberar microfilárias para a circulação.6

Com as soluções Elanco, você pode prevenir a dirofilarose!
Informe-se sobre os produtos Milbemax™ e Advocate®

e preescreva mensalmente para seus pacientes.



Indicado para cães e gatos.

Princípio ativo:
Milbemicina Oxima e Praziquantel

• Indicado para o tratamento dos vermes gastrointestinais 
(cestoides e nematoides) e prevenção do verme do 
coração, sendo efetivo contra os estágios larvais
(L3, L4 e microfilárias) de Dirofilaria immitis.

• Minicomprimido prático, eficaz e seguro.

• Único vermífugo com dose única mensal.

• Seguro para fêmeas gestantes e lactantes.

• Uso em filhotes de cães a partir de 2 semanas
e gatos a partir de 6 semanas.

Fortekor™ Flavour, Fortekor™ Duo, Elanco e o logotipo de barras diagonais são marcas registradas da Elanco ou de suas fi liais. Junho/2021. PM-BR-21-0536

Expulse os vermes. 
O coração dos pets só 
tem espaço para nós

Indicado para cães e gatos.

Princípio ativo:
Imidacloprida e Moxidectina

• Indicado para o tratamento de pulgas, 
vermes gastrointestinais (nematoides), 
sarnas, piolhos e prevenção da dirofilariose. 

• Spot-On de uso mensal.

• Fácil aplicação.

• Seguro para filhotes de cães a partir de 7 
semanas e de gatos a partir de 9 semanas.

• Multiproteção por dentro e por fora.

É só apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code para saber mais.

Fique por dentro de mais conteúdos no podcast Movimento Elanco.

Setembro Vermelho Elanco 
Mês de conscientização de 
doenças cardíacas em cães


