INSUFICIÈNCIA CARDIACA EN EL GOS
Què és?
La Insuficiència Cardíaca (IC) en el gos és una malaltia crònica, que requereix
tractament de per vida un cop es detecta, i que requereix un control periòdic
per tal d’ajustar la medicació a l’animal i augmentar l’esperança de vida així
com la qualitat de vida del mateix.
La IC és un “mal funcionament” del cor, que pot ser degut a varies causes.
Provoca una mala perfusió dels teixits i un acúmul de líquid a diferents
localitzacions segons la patologia cardíaca (ascitis, edema de pulmó...) que
provoquen a l’animal tota una sèrie de símptomes i lesions a òrgans vitals que
cal controlar.
Quins símptomes presenta?
Generalment observem cansament progressiu, tos (sobretot quan fan més
exercici o es posen nerviosos), respiració agitada (sobretot quan dormen...). En
casos més greus poden donar problemes de dispnea (dificultat per respirar) i/o
síncopes (pèrdua de consciencia temporal) que poden provocar la mort de
l’animal. En aquests casos cal acudir el més ràpid possible a un centre
veterinari.
Existeixen patologies cardíaques que no donen signes clínics a l’animal però
que poden ser detectades en el moment de l’examen clínic (visita veterinària,
revisió mèdica prèvia a la vacuna) perquè es detecten anormalitats en
l’auscultació del cor, pols... (“buf cardíac”, arrítmies). En alguns d’aquests casos
és important començar el tractament, tot i que no observem símptomes, per tal
de retardar al màxim l’aparició d’aquests.
Per què és important la medicació?
La IC és una patologia crònica i sol empitjorar progressivament. El tractament
permet enlentir la progressió de la malaltia, per tant ha de ser continu, de per
vida. Abandonar el tractament suposa perdre la millora aconseguida fins
aleshores amb la medicació i recaure en un estat de perill per la vida de
l’animal.
La medicació ens millorarà els símptomes clínics de l’animal i això ens pot fer
pensar erròniament que el nostre gos “està curat” i que pensem en deixar de
medicar-lo. Això és un error que no s’ha de cometre ja que la medicació tracta
els “efectes secundaris” del mal funcionament del cor, i en deixar de donar-la
aquests reapareixen podent ser fins i tot més greus que al principi.

Un animal amb IC sense tractament té una esperança de vida i qualitat de vida
molt inferior a la d’un gos amb IC amb tractament.
Per què és important fer-li proves?
Com hem dit existeixen varies causes que provoquen IC. Les proves (anàlisis
de sang, ecocardiografies, radiografies, electrocardiogrames...) ens ajuden a
diagnosticar la causa i a saber en quin estat es troba el nostre animal. Això ens
permetrà receptar-li una medicació al màxim d’adequada segons la patologia i
millorarà l’esperança de vida del nostre gos.
Per què són importants els controls?
Com ja hem dit la IC és una malaltia crònica, no despareixerà mai. Per això és
molt important realitzar una sèrie de controls periòdics (diferents segons l’estat
de l’animal) que ens permetran veure l’avanç de la malaltia i afegir o canviar la
medicació ajustant el tractament a l’estat de salut del nostre gos.

Esperem que aquesta informació us hagi resolt els dubtes que puguéssiu
tenir respecte aquest tema. Si teniu qualsevol altre pregunta no dubteu a
fer-nos-ho saber, us atendrem encantats.
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