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No ano de 2018 foi publicado no Pet Journal da Ceva 
o boletim técnico “Benefícios da associação bena-
zepril e espironolactona no tratamento da insuficiência 
cardíaca congestiva”, sendo explanados os aspectos 
fisiopatológicos e terapêuticos da insuficiência cardía-
ca congestiva (ICC) em cães e gatos. Dois anos após 
essa publicação, foram divulgadas as atualizações das 
diretrizes do American College of Veterinary Internal 
Medicine (ACVIM) sobre a valvopatia mixomatosa mitral 
(VMM) e, também, os resultados do estudo DELAY. As-
sim, o objetivo deste boletim é abordar os novos critéri-
os para o estadiamento da VMM em cães e atualizar a 
abordagem terapêutica da ICC, com foco no bloqueio 
sequencial do sistema renina angiotensina aldosterona*.

* Parte das informações e diagramas apresentados neste informe técnico, foram primeiramente publicados no boletim “Benefícios da as-
sociação benazepril e espironolactona no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva” do Pet Journal da Ceva, no ano de 2018.

Aproximadamente 10% da casuística dos aten-
dimentos clínicos veterinários realizados em pe-
quenos animais estão relacionados a doenças 
cardíacas, sendo a valvopatia mixomatosa mi-
tral e a cardiomiopatia dilatada (CMD) as car-
diopatias adquiridas mais frequentes em cães. 
A VMM é a cardiopatia canina adquirida mais co-
mum, acometendo principalmente cães adultos e 
idosos de raças de pequeno porte. Essa doença 
caracteriza-se pelo acúmulo progressivo de tecido 
mixomatoso, principalmente nas camadas espon-
josa e fibrosa das cúspides da valva mitral, acar-
retando espessamento e coaptação incompleta 
das mesmas, o que resulta em regurgitação mitral. 

Introdução Cardiopatias adquiridas em cães
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De forma crônica, a regurgitação mitral provo-
ca remodelamento das câmaras cardíacas es-
querdas, redução do débito cardíaco (DC) e 
em 30% dos casos, desenvolvimento de ICC.

A CMD é uma doença miocárdica primária, defi nida pelo 
aumento das câmaras cardíacas e disfunção sistólica 
de um ou ambos os ventrículos, sendo mais observada 
em cães adultos e de raças grandes ou gigantes. Con-
forme ocorre piora da função sistólica, observa-se o 
agravamento do remodelamento excêntrico, redução 
do DC e surgimento das manifestações clínicas de ICC.
Como observado, independentemente da doença 
cardíaca primária, o agravamento desta pode reduzir 
o débito cardíaco (volume de sangue ejetado), o que 
resulta na ativação de mecanismos neuro-hormonais 
(NH) compensatórios e no desenvolvimento da ICC.

A ICC é caracterizada por ser uma síndrome 
clínica progressiva causada pela ativação excessiva de 
mecanismos NH, perante a redução do débito 
cardíaco. Desses mecanismos, os principais incluem a 
estimulação do sistema nervoso simpático (SNS) 
e do sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA). Basicamente, esses dois mecanismos NH 
mantém o débito cardíaco por meio da 
vasoconstrição periférica e pelo aumento na 
reabsorção de água e sódio pelos rins. A curto prazo, a 
ativação desses sistemas compensatórios é benéfi ca, 
mas a médio e longo prazo, sua crônica estimulação 
aumenta o estresse cardíaco e favorece a progressão da 
cardiopatia   primária   para   o    estágio   fi nal   de    ICC    (fi gura 1). 

A redução do débito cardíaco leva a diminuição da 
pressão arterial, sendo esta percebida pelos baror-
receptores (receptores de pressão), localizados prin-
cipalmente no seio carotídeo e arco aórtico. Estes 
receptores, quando acionados, aumentam a ativi-
dade do SNS e resulta na liberação de noradrenalina.

Fisiopatologia da Insufi ciência Cardíaca 
Congestiva

Estimulação do sistema nervoso simpático

Redução 
do Débito 
Cardíaco
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Ventricular
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Figura 1 - Ciclo fi siopatológico da insufi ciência cardíaca (IC).              
A redução do débito cardíaco, decorrente de alguma cardiopatia 
primária, ocasiona a ativação do sistema nervoso simpático (SNS) 
e do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). De forma 
crônica, estes sistemas provocam vasoconstrição, taquicardia 
e fi brose miocárdica, o que resulta no agravamento da IC.
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Esta, por sua vez, promove vasoconstrição, 
aumento da frequência cardíaca e da força de 
contração miocárdica, o que favorece o restabeleci-
mento da pressão arterial e do débito cardíaco. No 
entanto, a ativação crônica do SNS é deletéria e 
acelera a progressão da doença cardíaca por meio 
de vários fatores, tais como: taquicardia persistente, 
aumento do consumo de oxigênio pelo miocár-
dio, e perda de miócitos por apoptose e necrose.

A aldosterona é liberada pelo córtex da adre-
nal e sua ação renal promove maior reabsorção 
de sódio e água, o que contribui para o au-
mento da volemia e melhor perfusão tecidual.

Embora o SRAA auxilie no aumento do débito 
cardíaco e na melhora da perfusão tecidual, a ati-
vação excessiva desse sistema desempenha pa-
pel crucial na progressão e agravamento da ICC. 
Isso ocorre, pois além de estimular a reabsorção 
de líquido pelos rins, a ação da angiotensina II e da 
aldosterona sobre o miocárdio induz a reação in-
flamatória e fibrose miocárdica, o que contribui para 
o aumento do remodelamento cardíaco patológico. 

As manifestações clínicas relacionadas à ICC podem 
ser divididas como ICC de origem esquerda ou direita, 
sendo considerado o lado do coração que está com-
prometido (tabela 1).

Perante um quadro de hipoperfusão dos rins, as 
células justaglomerulares renais liberam renina 
para a circulação sanguínea. A renina é a enzima 
responsável por converter o angiotensinogênio, pro-
duzido pelo fígado, em angiotensina I. Por sua vez, 
a angiotensina I é transformada em angiotensina 
II pela ação da enzima conversora de angiotensi-
na (ECA), localizada principalmente no endotélio 
dos capilares pulmonares, rins e miocárdico. Os 
efeitos sistêmicos da angiotensina II incluem vaso-
constrição, aumento na ingestão de água, secreção 
de noradrenalina e adrenalina pela glândula adre-
nal, além de estimular a liberação de aldosterona.

Essas manifestações surgem quando há aumento da 
pressão venosa e hidrostática dos capilares, o que 
resulta no extravasamento de líquido para o espaço 
extravascular e, consequentemente, à formação de 
edema e efusões.  

Um dos efeitos sistêmicos decorrente da redução do 
débito cardíaco é a diminuição da perfusão renal, sen-
do que isso estimula a ativação do SRAA (figura 2).

Sistema renina-angiotensina-aldosterona

Manifestações clínicas e estadiamento da ICC
Angiotensinogênio

Renina

ECA

Reabsorção de sódio e água
Fibrose miocárdia

Aumento contratilidade
Vasoconstrição

Fibrose miocárdica

Angiotensina I

Angiotensina II

Aldosterona
Edema Pulmonar

Dispneia
Ortopneia

Ascite
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Edema de membro
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Figura 2 - Ciclo fisiopatológico da insuficiência cardíaca (IC) com 
ativação do sistema nervoso simpático (SNS) e sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA). Decorrente da redução do 
débito cardíaco por uma cardiopatia primária, ocorre diminuição 
da perfusão renal, o que ativa o SRAA, levando a apoptose e 
fibrose miocárdica. Devido a isso, os pacientes progridem de uma 
cardiopatia para IC. Nota: ECA = enzima conversora da angiotensina.

Tabela 1 - Principais manifestações clínicas relacionadas à 
insuficiência cardíaca congestiva (hipervolemia) esquerda ou direita. 
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O manejo clínico do paciente cardiopata pode ser con-
siderado um desafio na rotina clínica veterinária, uma 
vez que, a escolha dos agentes terapêuticos utiliza-
dos está baseada na gravidade das manifestações 
clínicas e nas alterações fisiopatológicas ocorridas 
na ICC. Basicamente, os objetivos do tratamento da 
ICC visam controlar a formação de edemas e efusões, 
bem como retardar a progressão do remodelamento 
cardíaco. Assim, terapias medicamentosas com o uso 
de inibidores da ECA e antagonistas da aldosterona 
são benéficas, uma vez que esses fármacos podem 
bloquear ou modular a ação deletéria dos mecanis-
mos neuro-hormonais (SNS e SRAA) envolvidos no 
desenvolvimento da ICC.

Existem quatro etapas importantes, que podem 
ser seguidas, no manejo clínico dos pacientes 
com cardiopatia:

1.    Identificação da doença subjacente;

2.    Estadiamento da gravidade da doença;

3.    Aplicação de “medicina baseada em evidências”;

4.  Na ausência da “melhor evidência”, fazer uma 
análise racional e decidir, com base nos achados clíni-
cos, sobre o tipo de terapia que será mais eficaz para 
o paciente.

O sistema de classificação da doença cardíaca 
proposto pelo American College of Veterinary In-
ternal Medicine (ACVIM) é uma adaptação das dire-
trizes propostas pela American Heart Association.
Este sistema descreve quatro estágios básicos da 
doença cardíaca (tabela 2) e tem por objetivo re-
alizar o estadiamento do paciente cardiopata, com 
base na gravidade da ICC, além de auxiliar na to-
mada de decisão clínica referente à escolha dos fár-
macos que serão utilizados durante o tratamento.  

Manejo terapêutico e estadiamento da ICC

Estadiamento do paciente cardiopata
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Inicialmente, esta classificação foi idealizada para o estadiamento de cães com VMM, no entanto, pode-se 
também utilizá-la para a determinação da gravidade das demais cardiopatias.

Os inibidores da enzima conversora de angiotensina 
(iECA) bloqueiam a conversão da angiotensina I em 
angiotensina II e, desta forma, minimizam os efeitos 
deletérios provocados pela ativação crônica do SRAA. 
Ao bloquear a formação de angiotensina II, os iECA 
promovem vasodilatação, atenuam a atividade do 
SNS e, principalmente, diminuem a liberação de al-
dosterona. Assim, os iECA reduzem a reabsorção de 
sódio e água, a fibrose miocárdica e o remodelamen-
to cardíaco. Os fármacos classificados como iECA e 
mais utilizados na medicina veterinária incluem o 
enalapril, benazepril, lisinopril e ramipril.

Inibidores da enzima conversora 
de angiotensina

Nota: VMM = valvopatia mixomatosa mitral; ICC = insuficiência cardíaca congestiva.

* Classificação inicialmente realizada para o estadiamento da valvopatia mitral mixomatosa. No entanto, esse sistema pode 

ser utilizado para a classificação das demais doenças cardíacas.

** Nos pacientes com valvopatia mitral mixomatosa no estágio B2 apresentam relação átrio esquerdo/aorta ≥ 1,6 e diâmetro 

interno do ventrículo esquerdo normalizado ≥ 1,7. Esses critérios foram os mesmos utilizados na seleção dos pacientes 

participantes do estudo EPIC (Avaliação do Pimobendan em Cães com Cardiomegalia).

Estágio A

Classificação Descrição

Estágio B1

Estágio B2**

Estágio C

Estágio D

Pacientes que apresentam predisposição a 
desenvolverem alguma cardiopatia

Pacientes assintomáticos que não apresentam evidências 
de remodelamento cardíaco em resposta à VMM, bem 
como aqueles em que as alterações do remodelamen-
to estão presentes, mas não são graves o suficiente para 
atender aos critérios atuais dos ensaios clínicos utilizados 

para determinar o início do tratamento

Pacientes que apresentam doença cardíaca estrutural com 
remodelamento cardíaco, mas sem histórico ou 

manifestações clínicas de ICC

Pacientes com manifestações clínicas anteriores ou atuais 
de ICC, associadas à doença cardíaca estrutural

Pacientes no estágio final da doença cardíaca, com 
manifestações clínicas de ICC refratárias à terapia padrão

Tabela 2 - Sistema de classificação das doenças cardíacas, segundo diretrizes propostas pelo American College of Veterinary Internal 
Medicine (ACVIM)*.
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Do ponto de vista clínico, acredita-se que os efeitos ocasionados pelos iECA são intercambiáveis, sendo que 
a principal diferença entre eles está relacionada a fatores farmacocinéticos como afinidade pela ECA, via de 
metabolização e eliminação, duração do efeito e dose de administração (tabela 3).

O momento em que se deve iniciar o tratamento com os iECAs depende do estágio funcional da doença em que 
o paciente   se encontra. As evidências científicas, determinadas em uma série de estudos clínicos randomizados 
(tabela 4) são fortes e recomendam o uso dos iECA no tratamento de cães cardiopatas com ICC sintomática. 
Esses estudos demonstraram que os pacientes pertencentes ao estágio C, no qual receberam iECA como parte 
da terapia para ICC, tiveram redução das manifestações clínicas e melhora da qualidade de vida. Além disso, 
como demonstrado no estudo BENCH, o uso de benazepril no tratamento de cães com VMM no estágio C, 
reduziu em 44% o risco de morte devido a causas relacionadas à doença cardíaca após 18 meses de tratamento. 

Nota: Escala da afinidade pela ECA: Benazepril > Ramipril > Lisinopril > Enalapril.

*Nota: Os desfechos primários e secundários são entendidos como resultados estimados com a realização da pesquisa. ICC 
= insuficiência cardíaca congestiva. 
1- Desfecho primário é aquele capaz de proporcionar a evidência clínica mais relevante e convincente, sendo determinado 
antes do início do estudo.
2- Desfecho secundário é o evento monitorado por um estudo clínico, mas que é de menor relevância do que o desfecho 
primário. Uma informação de desfecho secundário é geradora de hipótese, podendo ser confirmada ou não em estudo futuro, 
adequado para testar estes desfechos.

Principal resultado de um estudo que é 

medido no seu término para determinar 

se um tratamento específico funcionou

Tempo para ocorrência do 

primeiro evento de ICC ou 

morte devido a doença cardíaca

Não houve retardo na ocorrên-

cia de ICC quando compara-

do grupo tratado vs placebo

Menor remodelamento cardíaco 
ou diminuição do tamanho atrial e 
ventricular esquerdo, bem como 
menores níveis séricos de NT-proB-
NP nos animais do grupo tratado

Avaliação do efeito do tratamento 
na progressão da doença com base 
nos exames de ecocardiograma, 
radiografia torácica, dosagem do 
marcador cardíaco e NT-proBNP

Desfechos adicionais monitorados para 

auxiliar a interpretação dos resultados 

do desfecho primário

Definição Estudo DELAY Resultados

Desfecho
Primário

1

2Desfecho
Secundário

0,25 – 0,5 mg/kg a cada 12/24hs

0,125 – 0,5 mg/kg a cada 24hs

0,5 mg/kg a cada 24hs

0,25 – 0,5 mg/kg a cada 12hs

Renal e hepática

Renal

Renal

Renal

Fármaco Via de eliminação Dosagem recomendada

Benazepril

Ramipril

Lisinopril

Enalapril

Tabela 3 - Características farmacocinéticas e dosagens dos inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA).

Tabela 4 -  Desfechos clínicos* analisados durante o estudo DELAY em cães com valvopatia mixomatosa mitral, comparando tratamento 
com a associação benazepril + espironolactona vs placebo.



Por outro lado, os benefícios da utilização dos iECA 
em pacientes cardiopatas assintomáticos (estágio B2) 
possivelmente são influenciados pela doença cardíaca 
primária causadora da ICC. O uso dos iECA em cães 
com VMM pertencentes ao estágio B2 é controver-
so, uma vez que os resultados encontrados em dois 
grandes ensaios clínicos multicêntricos e randomiza-
dos foram conflitantes. O estudo clínico SVEP avaliou 
o uso do iECA em cães da raça Cavalier King Charles 
Spaniel com VMM nos estágios B1 e B2, sendo que 
não houve redução no tempo de aparecimento das 
manifestações clínicas decorrentes da ICC nos cães 
no estágio B2 tratados com iECA. Entretanto, outro 
estudo clínico, denominado VETPROOF, o qual en-
volveu cães de diferentes raças com VMM no estágio 
B2, sugere que a utilização de iECA retarda de forma 
discreta o início da ICC nesse grupo de pacientes.

O estudo DELAY foi um estudo clínico duplo-cego  
(examinador e tutores não sabiam a qual grupo o      
animal pertencia) e aleatório (não se escolheu o grupo 
no qual os pacientes que preenchiam os critérios de 
inclusão foram inseridos) que avaliou os efeitos do blo-
queio sequencial do SRAA, por meio da associação 
de benazepril com espironolactona, em pacientes 
caninos com VMM no estágio B2.

A terapia com iECA na medicina humana é altamente 
recomendada nos pacientes acometidos com CMD, 
entretanto, no âmbito da medicina veterinária, a falta 
de grandes estudos clínicos randomizados dificultam 
essa recomendação com base em fortes evidências. 
Um pequeno estudo retrospectivo indicou que o be-
nazepril provavelmente retarda a progressão da CMD 
assintomática em cães da raça Dobermann, assim, o 
uso de inibidores da ECA em cães com CMD pode ser 
considerado.

Estudo DELAY

7



8

Os resultados do DELAY demonstraram que o grupo tratado com benazepril e espironolactona apresentou 
bloqueio efetivo do SRAA, visto que houve aumento na excreção urinária de aldosterona, redução no 
remodelamento cardíaco e menores concentrações de NT-proBNP (hormônio secretada pelo coração quan-
do ocorre distensão da parede muscular, auxilia na predição do prognóstico em pacientes com ICC) no final do 
acompanhamento do estudo, porém, a associação desses fármacos não diminuiu o tempo para surgimento da ICC.

Ao longo do estudo DELAY, houve algumas limitações que devem ser destacadas. Primeiramente, 
foi o número insuficiente de casos pré-clínicos avançados com VMM recrutados, sendo que isso 
diminuiu o poder estatístico do estudo e traz novamente a discussão a respeito de 
heterogeneidade dos cães no estágio B2, mesmo com a nova classificação do ACVIM de 2019. A segunda 
limitação, foi o período prolongado para inclusão dos cães e a divulgação de novas opções para o 
tratamento de pacientes com VMM assintomáticos, o que pode ter motivado alguns tutores em abandonar o estudo.

Assim, conclui-se que estudo DELAY não demonstrou prolongamento da fase 
assintomática da VMM nessa população de cães. No entanto, o tratamento 
combinado com espironolactona e benazepril parece eficaz na remodelação cardíaca reversa, conforme 
indicado pelos resultados dos exames de imagem e concentrações de NT-proBNP obtidos nesse estudo.

Os desfechos deste estudo (tabela 5) foram verificar se a associação desses dois fármacos retardaria o aparecimento das 
manifestações clínicas da ICC em cães com VMM (progressão do estágio B2 para o estágio C) e o agravamento da doença 
cardíaca (avaliado por meio de exames ecocardiográficos, radiográficos de tórax e mensuração de NT-proBNP).  Assim, 
foram utilizados 183 cães com VMM no estágio B2 que, posteriormente, foram separados em dois grupos:

- Grupo Controle: formado por 94 cães, os quais receberam placebo;

- Grupo Tratamento: constituído por 89 cães, que foram tratados com benazepril + espironolactona.

*  Terapia Padrão: Inibidor da ECA + Furosemida; Nota: VMM = valvopatia mitral mixomatosa; CMD = cardiomiopatia dilatada.

110 cães

162 cães

229 cães

124 cães

212 cães

183 cães

VMM e CMD (Estágio C)

VMM e CMD (Estágio C)

VMM (Estágio B2)

VMM (Estágio B2)

VMM (Estágio B2)

VMM (Estágio C)

Enalapril vs         
Placebo

Benazepril 
vs Placebo

Enalapril vs Placebo

Enalapril vs Placebo

Espironolactona 
+ terapia padrão* 
vs Terapia padrão

Benazepril + Espirono-
lactona vs Terapia 

placebo

Maior sobrevida dos animais tratados                    
com  enalapril

Maior sobrevida e melhor qualidade de vida nos 
animais tratados com benazepril

Não foi observado retardo no aparecimento 
da ICC

Retardo de 3 meses para o desenvolvimento da 
ICC nos cães tratados com enalapril

Redução do risco de morte e melhora clínica 
dos cães que tiveram espironolactona adicion-

ada ao tratamento

Desfecho primário = não houve retardo no                            
aparecimento de ICC

Desfecho secundário = Houve redução do re-
modelamento cardíaco e diminuição nos níveis 

de NT-proBNP

Número de animaisEstudo clínico Doença cardíaca Fármaco(s) utilizado(s) Resultados

LIVE

BENCH

SVEP

VETPROOF

Espironolactona

DELAY

Tabela 5 -  Estudos clínicos prospectivos realizados na medicina veterinária com envolvimento de pacientes cardiopatas.
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A ativação crônica dos mecanismos NH, em especial do SRAA, é a hipótese até hoje mais provável para a pro-
gressão e surgimento das manifestações clínicas inerentes à ICC na espécie canina;

Embora o bloqueio do SRAA com inibidores da iECA seja alcançado, parte dos pacientes tratados podem ter 
uma inibição parcial desse sistema, pelo mecanismo conhecido como aldosterona breakthrough, que resulta na 
ativação do SRAA por um via de liberação alternativa de aldosterona, sendo necessário a utilização do benazepril 
+ espironolactona para o bloqueio mais efetivo desse sistema compensatório;

O bloqueio sequencial do SRAA, por meio da associação de benazepril com espironolactona, é recomendado 
nos pacientes caninos com DVMM a partir do estágio C, uma vez que acarreta a melhora da qualidade de vida e 
no aumento do tempo de sobrevida;

Pacientes no estágio B2 da VMM, podem se beneficiar dessa associação de fármacos, devido ao remodelamen-
to reverso demonstrado no estudo DELAY, entretanto, ainda faltam evidências científicas mais fortes para essa 
recomendação clínica em estágio anterior ao C da VMM.

Devido à elevada casuística de doenças cardíacas na rotina clínica de pequenos animais, particularmente a val-
vopatia mixomatosa mitral (VVM) em cães, e tendo em vista as importantes implicações oriundas da evolução 
dessas enfermidades, como a insuficiência cardíaca congestiva (ICC), faz-se necessário que o médico veterinário 
proceda um diagnóstico precoce, além de monitoramento e tratamento adequados da cardiopatia e suas com-
plicações. Isso pode contribuir para otimizar a resposta terapêutica, possibilitando adequada estabilização do 
quadro clínico do paciente, e um consequente aumento da sua qualidade de vida e até sobrevida.

Jaqueline Teixeira dos Santos - Veterinária Técnica de Campo da BU Pet da Ceva Saúde Animal 
Msc., Dr. Claudio Nazaretian Rossi - Gerente Técnico da BU Pet da Ceva Saúde Animal

Uso do Cardalis  (benazepril + espironolactona) no 
tratamento da insuficiência cardíaca congestiva em cães

®

Introdução

Com base no conhecimento da fisiopatologia da ICC e nos resultados observados em estudos clínicos realizados 
em cães com VMM, podemos afirmar que:

Considerações finais
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Especifi camente quanto à terapia da ICC, tem-se por 
intuito atrasar a progressão da doença por meio do 
controle da formação de edemas e efusões, e retardar 
o remodelamento cardíaco pelo bloqueio dos princi-
pais mecanismos neuro-hormonais compensatórios 
que são ativados na progressão da doença, como a 
estimulação do sistema nervoso simpático (SNS), e do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). Para 
tanto, fármacos inibidores da enzima conversora de 
angiotensina (iECA), como o benazepril, e antagonistas 
da aldosterona, como a espironolactona, são benéfi -
cos e preconizados como adjuvantes no tratamento de 
cães com ICC a partir do estágio C da VMM, segundo 
o American College of Veterinary Internal Medicine 
(ACVIM), pois podem bloquear ou modular a ação 
desses principais mecanismos compensatórios ativa-
dos no desenvolvimento da ICC, em particular o SRAA.

em frascos com 30 comprimidos sulcados, mastigáveis 
e palatáveis cada, para administração via oral (VO), 
cujas dosagens indicadas variam de acordo com o peso: 

*As apresentações podem ser associadas de acor-
do com o peso do animal e a sua necessidade 
terapêutica, conforme orientação do médico veterinário.

O Cardiocão é uma ferramenta para facilitar o con-
trole do tratamento (pela avaliação da frequência res-
piratória do cão) tanto para os tutores como para os 
médicos veterinários.

Cardalis  é uma associação de iECA (benazepril) e 
diurético poupador de potássio (espironolactona), com 
ação vasodilatadora e antagonista de aldosterona, 
respectivamente. Indicado para o tratamento da ICC 
em cães, provocada pela doença degenerativa crônica 
valvular, essa associação atua reduzindo a reabsorção 
de sódio e água, pela ação do benazepril, aliado ao 
efeito anti-aldosterona da espironolactona, o que re-
duz a formação de fi brose miocárdica e diminui o re-
modelamento cardiovascular, propiciando aumento da 
qualidade de vida e até da sobrevida dos pacientes 
com ICC, uma vez que juntos esses fármacos pro-
movem o bloqueio sequencial e completo do SRAA.
A dose terapêutica do Cardalis  é de 0,25 mg/kg de 
benazepril, e 2,0 mg/kg de espironolactona, e deve 
ser administrado continuamente, uma vez ao dia, 
ou a critério do médico veterinário, após a refeição. 
São três as apresentações comerciais disponíveis,

Cardalis

Aplicativo Cardiocão

®

®

½ comprimido para cães de 
até 5 kg e um comprimido 

para cães entre 5 e 10 kg;

um comprimido para cães 

entre 10 e 20 kg;

um comprimido para cães en-
tre 20 e 40 kg; um comprimido 
+ ½ para cães entre 40 e 60 
kg; e dois comprimidos para 

cães entre 60 e 80 kg.

Apresentação

Apresentação

Nome

Administração*

Administração*

Administração*

Cardalis
2,5 mg / 20 mg

Cardalis
5 mg / 40 mg 

Cardalis
10 mg / 80 mg 

®

®

®

Cardalis   é indicado para cães e está disponível 

em frascos plásticos com 30 comprimidos e em 3 

apresentações comerciais de acordo com o peso, nas 

dosagens de 2,5 mg / 20 mg, 5 mg / 40 mg, e 10 mg / 

80 mg, respectivamente, de benazepril / espironolactona.

®

®
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Por meio do aplicativo, o tutor pode criar lembretes com os horários das medicações, além da 
possibilidade de utilizar o contador de frequência respiratória em casa e enviar a informação ao 
médico veterinário por mensagem. Dessa forma, é possível controlar a resposta do cão ao 
tratamento. O aplicativo é grátis e pode ser adquirido através da plataforma IOS ou Android. 
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