
Guia orientativo para a recolha de dados/descrição do caso clínico

Dados animal

CAMV

Nome animal

Nome tutor (Primeiro e último)

Raça

Idade

Peso

Avaliação antes de iniciar Omnicardio 

Data

História clínica (Importante referir existência de doenças concomitantes)

Exame físico (Importante referir frequência cardíaca, frequência respiratória, grau sopro cardíaco (1-6), pressão arterial, condição corporal)

Sintomatologia cardíaca (Exemplo - intolerância ao exercício, tosse)

Medicação atual (Indicar medicação e doses) 

Classificação ACVIM

Possíveis exames complementares (Relatório ecográfico, relatório radiográfico)

Avaliação com Omnicardio 30 a 45 dias após início – Evolução médica

Data

Exame físico (Importante referir frequência cardíaca, frequência respiratória, grau sopro cardíaco (1-6), pressão arterial, condição corporal)

Sintomatologia cardíaca (Exemplo - intolerância ao exercício, tosse)

Possíveis exames complementares (Relatório ecográfico, relatório radiográfico)

Outras observações

www.hifarmax.com info@hifarmax.com www.facebook.com/hifarmax

Nota: O período de documentação deverá ter a duração mínima de 30 e máxima de 45 dias. A participação no concurso exige pelo menos o envio de informação das 2 avaliações acima 
referidas. A documentação de outras avaliações realizadas ao animal enriquecem o caso.

Com o apoio de:



Casos de sucesso

Quem pode participar?
Centros de Atendimento Médico-Veterinário de Portugal e Espanha. 

Qual é o prémio?
O prémio para o vencedor irá consistir na publicação do case report  
na revista portuguesa Veterinária Atual e na revista espanhola Argos, 
e ainda num Estetoscópio 3M™ Littmann® Master Cardiology™. 
Todos os participantes poderão obter prémios de participação: oferta de 
dois Omnicardio ou uma Smartband (consulte condições comerciais).

Como pode participar?
Cada caso clínico enviado deverá demonstrar as melhorias ocorridas 
no animal com doença cardíaca valvular canina em que se introduziu 
Omnicardio. 
Faça-nos chegar o seu case report para o email omnicardio@hifarmax.com 
até dia 1 de maio de 2020. Os casos serão avaliados pela relevância 
clínica e completude na descrição do caso clínico.

CRATAEGUS

Inibição da fosfodiesterase 3 e 
inibição da bomba Na+ K+ ATPase

• Inotrópico positivo 
• Anti-hipertensor sistémico 
• Anti-arrítmico 
• Melhora a circulação coronária

VITAMINA E

Potente antioxidante

• Proteção da lesão celular induzida      
   pelos radicais livres 
• Animais com doença cardíaca     
   apresentam diminuição da vit.E.

TAURINA

Ação ao nível das proteínas 
contráteis e antagonista da 
Angiotensina II

• Efeito Inotrópico positivo
• Efeito diurético

L-CARNITINA

Essencial no transporte de ácidos 
gordos para a sua oxidação

• Maior fonte de energia cardíaca
• Nutrição do miocárdio

Prémio do 
caso vencedor

Prémios de 
participação

Concurso casos de sucesso 
Portugal e Espanha

Possíveis situações que permitem verificar a melhoria do caso 
clínico com Omnicardio:
• Animais ligeiramente descompensados que após a introdução de  
   Omnicardio melhoram a sintomatologia.
• Animais sem sintomatologia com melhoria de parâmetros cardíacos  
   mensuráveis (ex: fração de encurtamento).
• Animais em que foi necessário retirar um medicamento devido aos  
   seus efeitos secundários.

Omnicardio representa um valor acrescido no tratamento de 
valvulopatias pois permite:
1. Melhoria dos sinais clínicos
    • Maior atividade física
    • Redução da frequência e intensidade da tosse
2. Redução da dose e frequência de fármacos
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