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DEPOIMENTOS

MENSAGEM FINAL

  A redução do remodelamento cardíaco mostrou ser
clinicamente positivo em cães com DVMM8

São necessários mais estudos para demonstrar a eficácia clínica da espironolactona
e benazepril em retardar o aparecimento de insuficiência cardíaca congestiva.

Redução significativa no remodelamento cardíaco e NT-proBNP,
graças a combinação de espironolactona e benazepril.
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O tratamento pode ter um benefício no remodelamento 
cardíaco e isso é muito importante [...] uma das grandes 
questões antes do estudo DELAY era se o SRAA era ativado 
antes do início de insuficiência cardíaca [...] Existem evidên-
cias de que o SRAA é ativado ao longo do tempo nesta popu-
lação de cães.

O resultado mais importante do DELAY foi demonstrar 
que temos remodelação reversa nestes pacientes. 
Vimos as mudanças nos diâmetros de câmaras cardí-
acas [...] por isso temos evidências de que administrar 
a espironolactona melhora a situação.

Agora que sabemos os resultados do estudo, isto 
certamente mudará a maneira como tratamos 
os cães com insuficiência mitral.



Locais
do estudo.

População foco:

Cães com DVMM classificados
no estágio B2 - ACVIM

Sem sintomas clínicos

Aumento cardíaco:
DVEdN ≥ 1.7
AE/Ao > 1.6

  Desenho do estudo:

1. Cego: examinador e tutores
não sabiam a qual grupo
o animal pertencia;

2. Aleatório: não se escolheu o grupo
no qual os pacientes que preenchiam
os critérios de inclusão foram inseridos;

3. Placebo: foi administrada
substância neutra ao invés
dos medicamentos estudados.

4. Randomizado: reproduz as 
condições clínicas, população 
com intenção de tratar.

Estudo de campo multicêntrico,
21 centros na União Europeia (UE)
(Itália, Reino Unido, Holanda)

Tratamento com espironolactona e benazepril tem
um efeito significativo ao longo do tempo para reduzir,
ou mesmo reverter o remodelamento cardíaco

Embora o estudo tenha falhado em demonstrar que a administração combinada
de espironolactona e benazepril atrasa o início da IC em cães com DVMM pré-clínica,
foram mostrados efeitos benéficos no remodelamento cardíaco

 

O Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA) é cronicamente
ativado em cães com DVMM pré-clínica, à medida que a doença progride

A modulação farmacológica do SRAA com espironolactona e benazepril
demonstra efeitos benéficos no remodelamento cardíaco

** População por protocolo: 168 cães (82 grupo de tratamento / 86 grupo placebo)

**** Proteína secretada pelo coração quando ocorre distensão da parede muscular,
auxilia na predição do prognóstico em pacientes com insuficiência cardíaca

*** Escore cardíaco vertebral; AE/Ao: relação átrio esquerdo/aorta; DVEdN: diâmetro
diastólico do ventrículo esquerdo "normalizado"; Onda E: velocidade de pico E transmitral.

*População com intenção de tratar.

Obs: Doses utilizadas conforme 
a necessidade para cada paciente.

  Período do estudo:

2010 a 2018 

Acompanhamento: 3,5 anos

HolandaReino UnidoItália

Objetivo

Atraso no aparecimento dos sintomas da degeneração 
valvar mixomatosa mitral (DVMM) em cães tratados
com espironolactona e benazepril.

Randomizado: 183 *

Os parâmetros de remodelamento
cardíaco são associados à piora da
condição cardíaca ou menor tempo
de vida/ eutanásia 2, 3, 4

Isso demonstrou o efeito
farmacológico do tratamento.
Como resultado, houve o
bloqueio dos receptores de
aldosterona pela espironolactona

O nível de NT-proBNP
aumenta com a gravidade
da doença 5,6,7136

36

11
Espironolactona 
VO 2-4mg/kg cada 24h

Benazepril 
VO 0,25-0,5mg/kg cada 24h

89 Espironolactona
+ Benazepril

Número de comprimidos
de acordo com o tempo de
tratamento do estudo.

94 Placebo

IMPACTO NOS SINAIS CLÍNICOS

PONTOS CHAVES

Concentração de
aldosterona na urina

Foi maior no grupo que recebeu
espironolactona + benazepril
(na conclusão do estudo)

Parâmetros no
remodelamento cardíaco ***

 O remodelamento cardíaco foi
mais baixo no grupo que recebeu
espironolactona + benazepril
(na conclusão do estudo)

Biomarcador cardíaco
NT-proBNP****

Foi mais baixo no grupo que
recebeu espironolactona
+ benazepril (na conclusão
do estudo)

RESULTADOS **

Avaliar se a administração 
combinada de espironolactona 
e benazepril em cães com 
degeneração valvar 
mixomatosa mitral (DVMM)
e remodelamento cardíaco 
(ACVIM B2), pode atrasar o 
início da insuficiência cardíaca1
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