
Como cuidar de problemas cardíacos 
em cães 
Cuidar bem do coração de seu cãozinho é sinal de amor. Para isso, levá-lo a consultas veterinárias com 

frequência e realizar todos os exames solicitados é o primeiro passo para garantir uma qualidade de vida 

melhor ao seu melhor amigo. Atenção também com a alimentação do bichinho, que deve ser 

monitorada e sem extravagâncias. A seguir há algumas informações necessárias para que o pet que 

tanto traz vida para casa tenha firme e avante o seu coraçãozinho. Na verdade, um valente coração! 

Cães de pequeno porte 
Eles cabem no nosso colo e são valentes o quanto podem, mas quem tem cão de pequeno porte deve 

ficar muito atento à doença valvar degenerativa crônica mitral. Mais comum nos cães idosos, essa 

doença ocorre quando o sangue não é mais bombeado pelo coração como antes, causando insuficiência 

cardíaca. Para garantir um tratamento adequado é necessária uma bateria de exames, dentre os quais 

estão um hemograma completo e um eletrocardiograma. Em seguida, se diagnosticado a tempo, uma 

medicação é indicada para o tratamento do pequeno pet.  

Anestesia em cães com problemas de coração 
Em um paciente cardiopata é mais do que necessária uma constante monitoração. Se há consciência de 

que o pet se enquadra entre aqueles de coração frágil, em caso de cirurgia necessária e, ao mesmo 

tempo, mudança de veterinário, é imprescindível avisar sobre o estado de saúde do bichinho, pois assim 

será dada maior atenção à aferição arterial ou, em casos extremos, desconsidera-se a cirurgia.     

Vitaminas para cães 
Ômega 3 e Vitamina E trarão uma vida com mais energia ao pet. Caso o bichinho esteja com dificuldade 

em se alimentar, as vitaminas irão ajudar nesse quesito também. Há redução de antioxidantes em 

animais com problemas cardíacos, é por isso que vitaminas antioxidantes, como é a vitamina C e a E, 

ajudarão o amiguinho da casa a reestabelecer suas energias. Nos exames de rotina, pedir ao veterinário 

para checar o nível de vitamina B presente no cãozinho é importante, pois a falta de complexo B no 

organismo pode deixá-lo vulnerável.   

Caminhar: a saída para uma vida melhor 
Os cãezinhos estão, assim como os seres humanos, com uma expectativa de vida maior. Vivendo por 

mais tempo, vêm as doenças que acompanham a idade. Mas há muito cachorro atleta por aí se livrando 

da doença cardíaca. Sabe como? Caminhando! Sabe quando você vai ao médico e ele diz para você 

caminhar? Pois é... O mesmo vem sendo receitado para cães. A iniciativa nestes estudos partiu de um 

grupo de pesquisadores do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 

ocasião em que puderam observar significativa melhora na frequência cardíaca dos pets. 

Sintomas de um coração que pede socorro 
Prestar atenção se o cãozinho anda mais cansado do que o normal, se não está respondendo às 

brincadeiras como antes, fica amuado em um cantinho ou apresenta crises de tosse seca. É comum 

pensar que o bichinho está gripado, ou algo do gênero, mas na verdade essa tosse é sinônimo de falta 

de ar devido ao coração não estar bombeando adequadamente o sangue de todo o corpinho do pet.  



Amor ao pet 
Agora, o que mais esse cãozinho precisa é de muito amor, atenção, colo, e, principalmente, dedicação 

de seu dono. Negligenciar um pet de estimação só porque ele ficou velhinho e adoeceu é um ato cruel 

que não deve, em hipótese alguma, ocorrer. Dar tudo do melhor possível ao bichinho, ao invés de 

cansaço, só traz satisfação: você se sente bem por ver que, a cada socorro, afago, zelo, e o tanto quanto 

for dado em cuidados ao amiguinho da casa irá se converter em um olhar canino macio e doce de 

agradecimento, inesquecível, daquele que tem você como parte principal de sua família.  

      


