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Resumo 

 

O objetivo deste relato de caso foi descrever o uso de nitroglicerina em um cão com insuficiência cardíaca congestiva. 

Ao exame físico, o paciente apresenta taquipneia, taquicardia, sopro sistólico e sons broncovesiculares auscultados. A 

medida de SpO2 foi de 91% e a pressão arterial sistólica foi de 135 mmHg. O cão foi sedado e recebeu oxigênio e uma 

dose de furosemida. Diante da persistência dos sinais clínicos, foi iniciada infusão de nitroglicerina. Após iniciar a infusão 

de nitroglicerina, os sinais clínicos apresentados foram resolvidos. Neste paciente, a nitroglicerina foi eficaz na 

insuficiência cardíaca congestiva refratária ao diurético furosemida. 

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Vasopressor. Furosemida. 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this case report was to describe the use of nitroglycerin in a dog with congestive heart failure. On physical 

examination, the patient has tachypnea, tachycardia, systolic murmur, and auscultated bronchovesicular sounds. SpO2 

measurement was 91% and systolic blood pressure was 135 mmHg. The dog was sedated and given oxygen and a dose 

of furosemide. In view of the persistence of clinical signs, nitroglycerin infusion was started. After starting the 

nitroglycerin infusion, the clinical signs presented resolved. In this patient, nitroglycerin was effective in congestive heart 

failure refractory to the diuretic furosemide. 
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Introdução  

 

O termo insuficiência cardíaca indica uma mudança na função do coração para suprir o débito 

cardíaco para as necessidades do corpo do animal (LOURO et al., 2019). A diminuição do débito 

cardíaco pode ter várias origens, desde cardiopatias, endocrinopatias, doença renais, entre outras 

(NAFE; LEACH, 2015).  

A insuficiência cardíaca esquerda é uma das alterações mais comuns em cães (WARD et al., 

2017). Como resultado da alteração cardíaca, o volume de sangue da circulação sistêmica se desloca 

para a circulação pulmonar, causando aumento da pressão hidrostática nas veias pulmonares 

(OSTROSKI; DROBATZ; REINEKE, 2017). Essa combinação de alteração cardíaca e aumento das 

pressões nas veias pulmonares gera edema pulmonar cardiogênico (BLECKER et al., 2013).  

O edema pulmonar cardiogênico é uma situação clínica de emergência em que o paciente 

corre risco de morte (JAMES et al., 2014). Nessa situação clínica, é necessário tratamento 

emergencial com protocolos de sedação, suplementação de oxigênio e uso de fármacos que 

diminuíam o edema pulmonar (BAIRD, 2010).  

Os diuréticos têm sido essenciais no tratamento do edema pulmonar, dentre eles a furosemida 

é o fármaco de primeira escolha na medicina veterinária (HANSEN et al., 2018). Entretanto, alguns 

pacientes podem ser refratários ao uso de diuréticos, necessitando de outras medidas terapêuticas 

(FELKER et al., 2011).   

O objetivo deste relato de caso foi descrever o uso de nitroglicerina em um cão com 

insuficiência cardíaca congestiva. 

 

Relato de caso 

 

Um cão castrado de 12 anos (raça não definida) pesando 5 kg foi apresentado ao Hospital 

Veterinário Ninho (HVN) por desconforto respiratório. A história médica adicional incluiu uma tosse 

de 2 meses que foi progredindo nas últimas 2 semanas.  

Na admissão ao exame físico, quando examinado pelo veterinário de referência, apresenta 

taquipneia severa ((frequência respiratória (FR) 97 respirações /minuto)), frequência cardíaca (FC) 

175 batimentos/minuto, sopro sistólico grau 5/6 à esquerda e sons broncovesiculares bilaterais foram 

auscultados no pulmão. A medida da SpO2 pelo oxímetro de pulso foi de 91% sem suplementação 

de oxigênio e a pressão arterial sistólica medida pelo doppler foi de 135 mmHg. Um TFAST 

(Thoracic Focused Assessment with Sonography For Trauma) foi realizado pelo médico 

emergencista (Figura 1), na avaliação ultrassonográfica foram evidenciadas várias linhas B. Com base 

nesses achados, iniciou-se o tratamento da insuficiência cardíaca esquerda. 

O cão foi sedado com Acepromacina (0.02 mg/kg IV) e Butorfanol (0.2 mg/kg IV), foi 

administrado Furosemida (2.0 mg/kg IV), e recebeu oxigênio pelo método de ventilação não invasivo 

CPAP (Continuous Positive Airway). Diante a persistência dos sinais clínicos após 1 hora, a 

furosemida foi repetida na mesma dose inicial. Foi realizado eletrocardiograma (ECG) nesse período, 

sem alterações nos traçados, e a pressão arterial sistólica foi de 120 mmHg. Em decorrência da 

taquipneia e aumento progressivo do esforço respiratório duas horas após o tratamento inicial, foi 

iniciada infusão de nitroglicerina (2 mcg/kg/minuto IV) (Figura 2). A Infusão da dose de 

nitroglicerina foi aumentada gradativamente (2-4 mcg/kg/minuto IV) e ajustada para valores de 

pressão arterial sistólica entre 90 mmHg e 120 mmHg. Quatro horas após o início da infusão de 

nitroglicerina, o esforço respiratório e a taquipneia (FR 28 respirações/minuto) foram resolvidos, a 
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ventilação não invasiva foi descontinuada e Furosemida (2 mg/kg IV) foi administrada a cada 8 horas. 

Na ocasião, foi realizada radiografia de tórax e ecocardiograma, sugerindo o diagnóstico de doença 

mixomatosa da válvula mitral. Posteriormente, a infusão de nitroglicerina foi retirada. 

 

 
Figura 1 - TFAST (Thoracic Focused Assessment with 

Sonography For Trauma). As setas amarelas mostram a presença 

de linhas b na avaliação ultrassonográfica de tórax. 

 

 

 
Figura 2 - Frasco de Nitroglicerina. 

 

Discussão 

 

Neste relato de caso, nenhum efeito adverso da terapia com nitroglicerina foi observado no 

paciente com edema pulmonar refratário à dose convencional de diurético (furosemida). Os principais 

efeitos adversos relatados da infusão de nitroglicerina são hipotensão devido ao relaxamento do 

músculo liso vascular (ALKAN et al., 2021). Os autores deste relato de caso não observaram sinais 

clínicos de hipotensão e a pressão arterial permaneceu dentro dos valores de referência para a espécie 

(ACIERNO et al., 2018). A dose de infusão contínua de nitroglicerina foi aumentada e/ou diminuída 

com base na monitorização da pressão arterial sistólica, conforme descrito em alguns estudos em cães 

(KAMIJO et al., 1994).  
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As últimas diretrizes de consenso para o diagnóstico e tratamento da doença mixomatosa da 

valva mitral em cães recomendam o uso de vasodilatadores para o tratamento da insuficiência 

cardíaca em cães não hipotensos (KEENE et al., 2019). Porém, na medicina veterinária existem 

poucos estudos sobre o uso de vasodilatadores na insuficiência cardíaca, dentre os trabalhos 

encontrados pelos autores estão os efeitos da nitroglicerina na insuficiência cardíaca em cães, por este 

motivo está medicação merece mais atenção (ACHIEL; CARVER; SANDERS, 2020). Neste 

paciente, optou-se pelo uso de nitroglicerina devido ao baixo risco de efeitos hemodinâmicos e 

toxicidade em relação a outros vasodilatadores (BARBOSA et al., 2020).  

Inicialmente, em nosso relato de caso, o edema pulmonar cardiogênico refratário a diuréticos 

foi atribuído à insuficiência renal e/ou diminuição da perfusão sanguínea renal, mas com o tempo o 

paciente urinou e manteve a pressão arterial dentro dos valores de referência após a segunda dose de 

furosemida, mas diante da persistência e evidência de sinais clínicos de edema pulmonar, outras 

medidas terapêuticas foram escolhidas, como a nitroglicerina (BOSSON et al., 2019). Estudos em 

medicina humana confirmam que a infusão contínua de nitroglicerina produz efeitos cardioprotetores 

(GUZMÁN BONILLA et al., 2016). Portanto, acredita-se que a nitroglicerina no paciente tenha 

melhorado a perfusão sanguínea do miocárdio e a dilatação dos vasos sanguíneos periféricos, o que 

ajudou a diminuir a pressão hidrostática (DHANALAKSHMI; SHIJITH; SHARMA, 2022). Após 

infusão contínua de nitroglicerina, o paciente teve resolução de seus sinais clínicos, embora isso não 

possa ser atribuído apenas à terapia com nitroglicerina, mas também ao tratamento concomitante de 

edema pulmonar cardiogênico (ORICCO et al., 2022). 

A resolução do edema pulmonar refratário a diuréticos com a infusão de nitroglicerina foi 

evidenciada pela diminuição do esforço respiratório e do número de linhas b no TFAST. O TFAST é 

uma ferramenta ideal para realizar o diagnóstico diferencial da dispneia aguda na sala de emergência, 

bem como para avaliar o tratamento na insuficiência cardíaca congestiva (BOYSEN; LISCIANDRO, 

2013). A observação de linhas b na ultrassonografia no paciente diminuiu relativamente ao longo do 

tempo, confirmando que essa técnica de avaliação é uma das melhores da medicina veterinária de 

emergência, pois é uma aplicação de fácil aprendizado (MURPHY et al., 2021). 

 

Conclusão  

 

O edema pulmonar cardiogênico é uma manifestação clínica desafiadora que deve ser 

diagnosticada e tratada. Na medicina veterinária, geralmente é tratada de forma aguda com diuréticos, 

mas se os sinais clínicos persistirem, outras terapias podem ser incluídas, como a infusão contínua de 

nitroglicerina. 
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