
Concurso casos de sucesso 
Portugal e Espanha

O Omnicardio® já faz parte de vários protocolos clínicos em medicina veterinária. A 1ª edição do concurso permitiu a 
partilha de casos clínicos de sucesso, que demonstram o valor acrescido do Omnicardio® ao tratamento de doenças 
cardíacas, como valvulopatias em cães.

Caso clínico:

07/07/2019 - Antes de iniciar Omnicardio®

O Pipocas apresentou-se a consulta com história de tosse intermitente, intolerância ao exercício e anorexia. Ao exame 
físico apresentava taquicardia, taquipneia e dispneia com murmúrio vesicular aumentado, tendo sido detetado à auscultação 
um sopro cardíaco holossistólico de grau IV. 
Na radiografia torácica foi visível o aumento da silhueta cardíaca, elevação da traqueia e congestão vascular com ligeiro 
edema pulmonar. 
Como terapêutica foi prescrita Furosemida 10 mg TID durante 3 dias e Pimobendan 2,5 mg BID, Benazepril 2,5 mg SID 
e Espironolactona 20 mg SID de forma crónica. 

Após um mês
Após um mês, o Pipocas voltou à consulta com recaída do quadro clínico, apresentando novamente taquicardia, 
taquipneia/ dispneia, tosse e intolerância ao exercício. 
Foi prescrita Furosemida 10 mg TID por 3 dias e introduziu-se Omnicardio® ½ comprimido BID para uso contínuo. A 
restante medicação manteve-se sem alterações. 

25/09/2019  - Com Omnicardio®

Aquando da reavaliação o Pipocas apresentou melhoria médica muito favorável. 
O animal encontrava-se mais ativo, já tolerava o exercício físico, a tosse diminuiu progressivamente e ainda se observou 
a melhoria da condição corporal. 
À imagem radiográfica já sem presença de congestão vascular e de edema pulmonar. 

Atualmente
Desde a última avaliação o Pipocas mantém-se estável. 

Vencedor 
VetPlus Clínica Veterinária
O vencedor do concurso é a Clínica Veterinária VetPlus com o caso do Pipocas, cão com 15 anos de 
idade, 6 kg de peso vivo e sem raça definida, com diagnóstico de valvulopatia no estadio C crónico 
de acordo com classificação ACVIM. 
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Observações:
Omnicardio® permitiu o controlo superior do caso clínico até aos dias de hoje.  


