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RESUMO 
 

As doenças envolvendo o miocárdio formam o grupo de desordens cardíacas de maior 
importância na espécie felina. Dentre as afecções do musculo cardíaco, a de maior prevalência 
é a cardiomiopatia hipertrófica (CMH). A CMH é caracterizada por alterações fisiopatológicas e 
estruturais no coração que implicam em um déficit no relaxamento ventricular e em uma 
hipertrofia concêntrica da parede ventricular, resultando em disfunção diastólica, que por sua 
vez acarreta na alteração de pressão de enchimento ventricular, atuando finalmente para o 
desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva. Por ser assintomática na maior parte da 
vida, geralmente passa desapercebido pelo proprietário, até que o animal comece a apresentar 
sinais de apatia, anorexia, prostração, emagrecimento, dispneia, intolerância ao exercício e 
síncope, já em um estágio mais avançado da cardiomiopatia. O diagnóstico é difícil, pois as 
alterações hematológicas, bioquímicas séricas, radiográficas e eletrocardiográficas muitas 
vezes não se mostram eficientes. Por esta característica, o uso de ferramentas diagnósticas 
mais específicas, como a ecocardiografia, se faz fundamental para o diagnóstico precoce da 
doença e posteriormente para classificação do grau de alterações estruturais. O prognóstico é 
de reservado a ruim, tendo em vista que a maior parte dos animais já chega em um estágio 
avançado da doença. O tratamento visa garantir a qualidade de vida dos animais e prolongar a 
sobrevida. O presente trabalho relata o caso de um felino da raça Persa, fêmea, de cinco anos 
de idade, que deu entrada no Hospital Veterinário “Roque Quagliato”, das Faculdades 
Integradas de Ourinhos, apresentando dispneia e taquicardia, posteriormente diagnosticado 
com CMH. 
Palavras-chave: cardiopatia; felino; hipertrofia concêntrica, hipertensão arterial, 
tromboembolismo. 

 
 

ABSTRACT 
 

Diseases involving the myocardium account for the group of heart disorders of utmost 
importance in feline species. Among the diseases of the heart muscle, the most prevalent is 
hypertrophic cardiomyopathy (HCM). Hypertrophic cardiomyopathy is characterized by 
structural and pathophysiological changes in the heart which causes a deficit in the ventricular 
relaxation, and a concentric hypertrophy of the ventricular wall, resulting in diastolic dysfunction, 
which in turn leads to ventricular filling pressure change, acting to finally development of 
congestive heart failure. Because it is asymptomatic in most of life, usually goes unnoticed by 
the owner, until the animal begins to show signs of apathy, anorexia, prostration, weight loss, 
dyspnea, exercise intolerance and syncope, already at a more advanced stage of 
cardiomyopathy. Diagnosis is difficult because the hematological, serum biochemical, 
radiographic and electrocardiographic studies often do not show signs. For this characteristic, 
the use of more specific diagnostic tools, echocardiography, is essential for the early diagnosis 
of the disease and later for classifying the degree of structural changes. The prognosis is poor, 
considering that most of the animals is presents an advanced stage of the disease. The 
treatment aims to ensure quality of life for animals and prolong survival. This paper reports one 
case of a feline, Persian breed, female , five years old , at the Veterinary Hospital "Roque 
Quagliato" of the Faculdades integradas de Ourinhos , presenting dyspnea and tachycardia , 
diagnosed with HCM  
Keywords: heart disease; feline; hypertrophy concentric, arterial hypertension, 
thromboembolism. 
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1. INTRODUÇÃO 

As afecções do musculo cardíaco, ou cardiomiopatias, são as principais 

doenças cardíacas em felinos, e podem basicamente ser caracterizadas por 

anormalidades estruturais e funcionais do miocárdio (CHETBOUL et al., 2006; 

MCDONALD et al., 2007). A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a disfunção 

cardíaca de maior prevalência entre os felinos, respondendo por dois terços de 

todas as doenças cardíacas (FERASIN et al., 2003; SAMPEDRANO et al., 

2006). É definida pelo aumento da massa cardíaca, sem dilatação ventricular, 

associada à hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, podendo atingir 

diferentes proporções da parede interventricular e/ou da parede livre do 

ventrículo esquerdo, com consequente redução do tamanho da câmara 

ventricular esquerda (FERASIN et al., 2003; FERASIN, 2009a). Esse conjunto 

de modificações estruturais, em uma apresentação mais severa da doença, 

pode vir associada a sinais de dilatação do átrio esquerdo, por hipertrofia 

ventricular direita e por sobrecarga atrial direita (FERASIN, 2009a). 

Embora haja um fundo hereditário para a doença, já relatado nas raças 

Maine Coon e Ragdoll, transmitida por genes autossômicos dominantes que 

codificam proteínas sarcoméricas, ainda são largamente classificadas como 

idiopáticas (MEURS et al., 2005; MEURS et al., 2007; PELLEGRINO et al., 

2014). Desta forma podemos classificar a CMH em primária ou idiopática, ou 

em secundária, por alterações decorrentes de anormalidades sistêmicas, como 

a hipertensão arterial sistêmica, metabólicas, como hipertireoidismo, ou mesmo 

nutricionais (FERASIN et al., 2003; SAMPEDRANO et al., 2006). 

Há uma incidência maior de CMH em machos, assim como em 

humanos, com a idade média de acometimento por volta de quatro a sete anos 

(FERASIN, 2009b; PAYNE et al., 2010). O prognóstico é de reservado a ruim, 

levando em conta que geralmente os animais passam grande parte da vida 

assintomáticos, e somente com o aparecimento dos primeiros sinais da 

doença, na sua maioria inespecíficos, como apatia, anorexia, náusea, êmese, e 

em casos mais graves, dispneia, intolerância ao exercício, síncope, é que os 

proprietários buscam o atendimento médico (FERASIN 2009a; FERASIN, 

2009b). 

O diagnóstico se faz difícil nos estágios iniciais da doença, pois as 

alterações hematológicas, bioquímica séricas, radiográficas, e 

eletrocardiográficas podem ser inespecíficas, ou apenas sugerirem o 

comprometimento cardiovascular (PAYNE et al., 2010). É fundamental o uso da 
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ecocardiografia para o diagnóstico e classificação da CMH, evidenciando a 

importância do exame como o de eleição nas desordens cardíacas 

(CHETBOUL et al., 2006). O tratamento visa conter a hipertensão, tentar 

reduzir o remodelamento ventricular, diminuir o risco de tromboembolismo, e 

combater os sinais da insuficiência cardíaca congestiva, visando o aumento ou 

manutenção da qualidade de vida e a sobrevida do animal (FERASIN 2009a; 

FERASIN, 2009b). 

O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de um felino da 

raça Persa, fêmea, de cinco anos de idade, que deu entrada no HV-FIO com 

sinais de dispneia e taquicardia, posteriormente diagnosticado com CMH. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Incidência 

A CMH é a doença cardíaca mais comum dentre todas as idades. 

Alguns autores referem maior incidência em felinos entre quatro e sete anos, 

outros em torno da média de 4,7 a sete anos; entretanto, já foi relatada em 

filhotes de cinco meses de idade (FUJII et al., 2001; FERASIN, 2009a; PAYNE 

et al., 2010). 

Os gatos machos respondem pela maior proporção em relação às 

fêmeas, sendo os gatos domésticos de pelo curto os mais acometidos, 

principalmente das raças Maine Coon, Ragdoll, Persa, e American e British 

Shorthair (MEURS et al., 2005; MEURS et al., 2007; PAYNE et al., 2010; 

PELLEGRINO et al., 2014) 

2.2. Etiologia 

A etiologia da CMH primária ainda permanece não completamente 

elucidada, e é de grande importância, pois é a forma mais comum dentre as 

cardiomiopatias nos felinos (FRENCH, 2010). Nos últimos anos, vários 

trabalhos reconheceram a existência de um padrão hereditário da doença, 

caracterizado por um padrão autossômico dominante, associado 

principalmente, mas não exclusivamente a determinadas raças de pelo curto 

(MEURS et al., 2007; PAYNE et al., 2010). A forma secundária da CMH está 

associada principalmente ao hipertireoidismo, hipertensão arterial sistémica, 

acromegalia ou infiltrações inflamatórias e tumorais (RECHE JUNIOR et al., 

2007; CHETBOUL; BIOURGE, 2009; FERASIN, 2009a). 
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2.3. Cardiomiopatia Hipertrófica Primária ou Idiopática 

A etiologia da CMH primária em felinos ainda não é totalmente 

conhecida (FERASIN et al., 2003; CHETBOUL; BIOURGE, 2009; FERASIN, 

2009a; FRENCH, 2010). Em seres humanos já é sabido do padrão hereditário 

da doença, sendo classificada como cardiomiopatia hipertrófica familiar, 

possuindo um caráter autossômico dominante, tendo como base mutações no 

conjunto de genes responsáveis pela sintetização de proteínas do sarcômero, 

que estão envolvidas no processo de contração e relaxamento muscular 

(KITTLESON et al., 1999). Esse padrão autossômico dominante ocorre de 

maneira parecida em gatos Maine Coon, Ragdoll, Persa e British e American 

Shorthair (CHETBOUL et al., 2006; FERASIN, 2009a; MEURS et al., 2007; 

PAYNE et al., 2010). Em humanos, já são identificadas mais de 240 mutações 

em genes que codificam proteínas sarcoméricas. A hipótese é que a mutação 

em um ou mais desses genes também seria responsável pela CMH em felinos 

(KITTLESON et al., 1999; MEURS et al., 2005; MCDONALD et al., 2007). 

Em gatos da raça Maine Coon já foi identificada uma mutação no gene 

MyBPC3, que altera a conformação da proteína C de ligação à miosina, 

resultando em disfunção na atividade dos sarcômeros (MEURS et al., 2007; 

MCDONALD et al., 2007). Em animais da raça Ragdoll, foi identificada uma 

mutação também no gene MyBPC3, identificada como R820W, que também 

altera a conformação da proteína C de ligação à miosina nesta raça (MEURS et 

al., 2005). Embora haja evidência do fundo hereditário da doença, os trabalhos 

ainda são recentes para sugerir se a doença está relacionada à homozigose ou 

heterozigose da mutação, pois alguns animais portadores da mutação no gene 

não desenvolvem fenotipicamente a doença (MCDONALD et al., 2007; 

FERASIN, 2009a; PELLEGRINO et al., 2014). 

Todavia, as descobertas do padrão hereditário da doença se fazem 

fundamentais para o aprimoramento na detecção precoce da doença, 

principalmente no plantel de reprodutores, para o rastreamento dos indivíduos 

que podem perpetuar as mutações (KITTLESONet al., 1999; NOBREGA, 

2011). 

2.4. Cardiomiopatia Hipertrófica Secundária 

A CMH pode ocorrer secundariamente a uma série de doenças 

sistêmicas, principalmente ao hipertireoidismo, à hipertensão arterial sistêmica, 
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e infiltrações inflamatórias ou tumorais (RECHE JUNIOR et al., 2007; 

CHETBOUL; BIOURGE, 2009; FERASIN, 2009a).  

No hipertireoidismo, o aumento nos níveis do hormônio tiroxina (T4) vai 

levar a um estado hipermetabólico, que induz ao aumento de uma isoforma da 

proteína miosina; por consequência, há um aumento na interação entre a 

actina e miosina, levando à maior contratilidade do miocárdio (RECHE JUNIOR 

et al., 2007; CASAMIAN, 2009; NOBREGA, 2011). Os níveis excessivos de T4 

também aumentam a atividade na bomba Ca2+ATPase do reticulo 

sarcoplasmático e dos canais de cálcio (FRENCH, 2010). O hipertireoidismo 

atua ainda aumentando o número e a sensibilidade dos receptores β-

adrenérgicos, levando a uma maior sensibilidade às catecolaminas, e desta 

forma levando à taquicardia. O hipertireoidismo atinge diretamente a função 

cardiovascular, seja pelo seu efeito simpático a nível do musculo cardíaco, seja 

pelo excesso nos níveis do T4 e suas ações sobre o miocárdio (CASAMIAN, 

2009). 

Na hipertensão arterial sistêmica, as alterações estruturais no átrio e 

ventrículo esquerdo correspondem a resposta adaptativa ao aumento da 

pressão de pós-carga, levando ao estresse da parede ventricular esquerda, 

que promove aumento na isquemia do miocárdio juntamente com o 

aparecimento de fibrose, consequentemente diminuindo a complacência do 

musculo cardíaco, e instalação de insuficiência cardíaca em casos sem 

controle (FERASIN 2009a; FERASIN 2009b; CARR; EGNER, 2009) 

2.5. Fisiopatologia 

A CMH consiste no espessamento do miocárdio, podendo atingir o septo 

interventricular, a parede livre do ventrículo esquerdo, além dos músculos 

papilares (SAMPEDRANO et al., 2006). A hipertrofia concêntrica leva à baixa 

complacência ventricular, ou seja, diminuição da capacidade de distensão e ao 

desenvolvimento de alterações no relaxamento do miocárdio (FERASIN 

2009a). Como consequênciada alteração no padrão de enchimento ventricular 

esquerdo, devido à maior rigidez e menor distensibilidade ventricular, maior 

pressão diastólica é necessária (FOX, 2007). O relaxamento miocárdico pode 

se tornar mais prolongado e incompleto, principalmente se houve isquemia 

miocárdica, pois o relaxamento também é dependente de energia e 

oxigênio(CHETBOUL; BIOURGE, 2009). O desenvolvimento de insuficiência 

cardíaca congestiva esquerda pode ter inicio com a progressão da disfunção 
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diastólica (CESTA et al., 2005). Atualmente acredita-se que a disfunção 

diastólica é a principal alteração deletéria na CMH (FUENTES, 2003). 

Pressões de enchimento do ventrículo esquerdo progressivamente 

maiores levam ao aumento nas pressões do átrio esquerdo e venosa pulmonar. 

Como resultado, pode haver dilatação progressiva do átrio esquerdo, bem 

como congestão e edema pulmonar (ZOIA et al., 2009). O átrio aumenta de 

tamanho, mas o volume ventricular esquerdo pode permanecer normal ou 

diminuir progressivamente (FUENTES, 2003; FRENCH, 2010). Se o volume 

diminui, o resultado é contribuir para a ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona e do sistema nervoso simpático, ocorrendo elevação 

da pressão arterial e da frequência cardíaca, aumentando o risco de arritmias 

(FERASIN, 2009b; NOBREGA, 2011; TAUGNER, 2001). As deformidades 

estruturais do ventrículo esquerdo e/ou dos músculos papilares ou o 

movimento sistólico anormal da válvula mitral levam ao fechamento anormal da 

mesma (FOX, 2003). A regurgitação mitral é o resultado final, elevando ainda 

mais o volume e a pressão atrial esquerda (CESTA et al., 2005; FOX, 2007).  

O aumento na frequência cardíaca interfere ainda mais no enchimento 

ventricular esquerdo, agravando o quadro de isquemia miocárdica e levando à 

piora da congestão venosa por encurtamento do período de enchimento 

diastólico (FOX, 2003; CESTA et al., 2005). A contratilidade, ou função 

sistólica, geralmente se encontra normal nos animais afetados; porém a 

isquemia e o infarto de regiões do miocárdio levam progressivamente à 

disfunção sistólica nos casos mais severos (FUENTES, 2003; SAMPEDRANO 

et al, 2006; PELLEGRINO et al., 2014). A isquemia e regiões de infarto 

aumentam as áreas de fibrose, que reduzem ainda mais a capacidade de 

distensão do ventrículo esquerdo, piorando o quadro de disfunção diastólica 

(CESTA et al., 2005; MEURS et al., 2007; PAYNE et al., 2010).  

Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento da isquemia 

miocárdica nos gatos com CMH (CARR; EGNER; 2009), como estreitamento 

das artérias coronárias intramurais, aumento na pressão de enchimento do 

ventrículo esquerdo, redução na pressão de perfusão das artérias coronárias e 

densidade capilar miocárdica insuficiente para o grau de hipertrofia (NELSON; 

COUTO, 2001; NOBREGA, 2001; CESTA et al., 2005;). O aumento da 

frequência cardíaca contribui para a isquemia pelo aumento das necessidades 

de oxigênio miocárdico, enquanto reduz o tempo diastólico de perfusão 

coronariana (PAYNE et al., 2010; PELLEGRINO et al., 2014). 
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O aumento da pressão atrial esquerda leva a congestão venosa e 

edema pulmonar, e alguns animais podem apresentar efusão pleural, com 

característica de transudato modificado na maior parte dos casos, ou de 

aspecto quiloso (CARR; EGNER, 2009). O aumento das pressões das veias e 

capilares pulmonares, e consequente vasoconstrição pulmonar, leva ao 

aumento da pressão arterial pulmonar, e posteriormente insuficiência cardíaca 

congestiva direita secundária. Nestes animais, podem haver sinais de derrame 

pleural (CHETBOUL; BIOURGE, 2009). 

O risco de tromboembolismo é alto nos animais portadores de CMH, 

principalmente no interior do átrio esquerdo dilatado ou em outras áreas do 

coração, e o possível deslocamento destes trombos pode levar ao quadro de 

tromboembolismo arterial sistêmico. A provável causa é o aumento da pressão 

e tamanho atrial esquerdo e a estase sanguínea secundária, o que aumenta o 

risco para a formação dos trombos (CESTA et al., 2006). 

2.6. Sinais Clínicos e Diagnóstico 

As principais alterações clínicas apresentadas pelos animais incluem 

alterações do sistema respiratório inferior, por conta do edema pulmonar, como 

taquipneia, dispneia e cansaço fácil; muitas vezes a tosse pode ser confundida 

com êmese (FERASIN, 2009a; NOBREGA, 2011). Geralmente, as 

manifestações agudas incluem tromboembolismo arterial sistêmico, episódios 

de síncope e, em alguns casos, morte súbita (CARR; EGNER, 2009, FOX 

2003). Em alguns animais, os únicos sinais clínicos podem ser letargia, 

prostração e anorexia (FRENCH, 2010). O estresse é fator importante que 

pode desencadear ou exacerbar os sinais clínicos (SILVA et al., 2009). 

Procedimentos cirúrgicos, anestesias e doenças sistêmicas podem levar ao 

aparecimento de insuficiência cardíaca congestiva em gatos com CMH 

compensada (FUENTES, 2003; SAMPEDRANO et al., 2006). A doença na 

forma assintomática pode vir a ser descoberta com a detecção sopro ou ritmo 

de galope durante auscultação de rotina (FERASIN, 2009b; PAYNE et al., 

2010). 

Sopros sistólicos compatíveis com regurgitação de mitral ou obstrução da 

via de saída do ventrículo esquerdo são achados comuns durante o exame 

físico (SAMPEDRANO et al., 2006; FOX, 2007). Alguns animais podem não 

apresentar sopro audível, mesmo aqueles com hipertrofia ventricular severa 

(FOX, 2003). O sinal de arritmia cardíaca é relativamente comum (FERASIN, 
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2009a). O pulso femoral pode se apresentar forte, a não ser que ocorra 

tromboembolismo aórtico distal (ATKINS, 2007). Os sons pulmonares incluem 

crepitações, mas podem estar abafados devido à presença de efusão pleural; 

porém, nem sempre gatos com edema apresentam alterações dos sons 

pulmonares (SAMPEDRANO et al., 2006; NOBREGA, 2011). Ainda existe a 

possibilidade do exame físico não apresentar nenhuma alteração em animais 

assintomáticos (PAYNE et al., 2010). 

As alterações radiográficas nos casos avançados de CMH incluem a 

dilatação atrial esquerda e aumento ventricular esquerdo de grau variável. Nem 

sempre o sinal de coração dos namorados (Valentine Shape) é encontrado. A 

imagem se deve ao aumento atrial bilateral, mas é um achado comum na CMH 

(FERASIN, 2009b). Efusão pericárdica pode estar presente de leve à 

moderada, acentuando radiograficamente a silhueta cardíaca (CESTA et al., 

2005; FOX, 2007). Nos casos de CMH leve, o contorno cardíaco pode se 

apresentar sem alterações e, em contrapartida, animais assintomáticos podem 

apresentar alterações na conformação cardíaca (NOBREGA, 2011). Nos 

pacientes que apresentam edema pulmonar, podem ser encontrados padrões 

de infiltração intersticiais ou alveolares. Efusão pleural pode ser um achado em 

alguns casos mais severos (FUENTES, 2003). 

Anormalidades no eletrocardiograma são comuns, mas não conferem 

valor diagnóstico alto; junto a outros exames diagnósticos podem fornecer 

parâmetro de suspeita (FERASIN, 2009b). As alterações incluem 

anormalidades nos critérios para aumento do átrio e ventrículo esquerdo, 

taquiarritmias ventriculares e, ou supraventriculares, e padrão de bloqueio 

fascicular anterior esquerdo. Ocasionalmente, podem ser encontrados sinais de 

atraso na condução atrioventricular e bloqueio atrioventricular completo 

(FERASIN et al., 2003). 

A ecocardiografia é o método de eleição para o diagnóstico da CMH, bem 

como diferencial para outras cardiopatias (FRENCH, 2010). Os modos M e 

bidimensional vão fornecer a extensão da hipertrofia e sua distribuição ao longo 

da parede ventricular esquerda, do septo interventricular e dos músculos 

papilares(FOX, 2007). A modalidade Doppler demonstra as anormalidades 

diastólicas e sistólicas, e a presença de regurgitação mitral e dos casos de 

padrão obstrutivo (CHETBOUL et al., 2006; McDONALD et al., 2007; 

PELLEGRINO et al., 2014). 
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Os testes hematológicos e de bioquímica sérica frequentemente não 

contribuem para o diagnóstico, mas podem levar a suspeita do 

comprometimento cardíaco, como por exemplo na disfunção renal secundária, 

e consequente elevação dos níveis de ureia e creatinina (NELSON; COUTO; 

2006; NOBREGA, 2011). Na medicina humana, uma série de biomarcadores 

atualmente de lesão e função miocárdica cardíaca já estão disponíveis, e aos 

poucos estão entrando na rotina da medicina veterinária (ITIKAWA, 2012). 

Os peptídeos natriuréticos estão sendo utilizados como importantes 

marcadores diagnósticos e prognósticos de cardiopatias e insuficiência 

cardíaca (CONOLLY et al., 2008; FRENCH, 2010). São hormônios produzidos 

pelo coração em resposta a agressão do miocárdio e ao aumento da pressão 

diastólica (CONOLLY et al., 2008; ITIKAWA, 2012). Entre os de maior 

relevância estão o PNA e o PCN, sendo o último de maior importância na CMH, 

pois é produzido especificadamente nos ventrículos, principalmente no quadro 

de disfunção diastólica (CONOLLY et al., 2008; HSU et al., 2009).  

As troponinas cardíacas estão envolvidas no processo de contração do 

miocárdio, e possuem três tipos: a troponina-C (TnC), troponina-I (TnI) e a 

troponina-T (TnT). Porém, somente a TnC e a TnI possuem isoformas 

cardíacas especificas ao miocárdio (ITIKAWA, 2012). Desta forma, tem grande 

valor como biomarcadores de lesão do miocárdio, mas ainda é muito cedo e há 

poucos trabalhos relatando o uso na Medicina Veterinária, especificamente na 

CMH (HERDON et al., 2008). 

2.7. Tratamento 

O tratamento da cardiomiopatia hipertrófica visa facilitar o enchimento 

ventricular, diminuir os sinais de congestão, controlar arritmias, minimizar a 

isquemia do miocárdio e prevenir a formação de trombos (FERASIN 2009b). O 

enchimento ventricular é favorecido ao se reduzir a frequência cardíaca e ao 

promover o melhor relaxamento do musculo cardíaco; portanto, é de 

fundamental importância diminuir o risco de situações estressantes e o nível de 

atividade dos animais apresentando CMH (FRENCH, 2010). A utilização de 

fármacos para favorecer a função diastólica é essencial, dentre os quais 

podemos citar o uso de bloqueadores de canal de cálcio e betabloqueadores. 

Os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) são benéficos nos 

gatos com insuficiência cardíaca congestiva (FUENTES, 2003). 
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Deve-se lançar mão da terapia diurética nos gatos com edema pulmonar 

grave, de maneira sistemática até a melhora do quadro, e nos casos de edema 

pulmonar de leve a moderado, em doses ajustadas ao menor nível efetivo 

(HALL et al., 2007; ZOIA et al., 2009). A furosemida é a droga de eleição, mas 

pode vir associada à espironolactona (FERASIN 2009b; FRENCH 2010). 

OS IECA tem efeitos benéficos por atuar na inibição do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (TAUGNER, 2001). A inibição da enzima conversora 

de angiotensina pode reduzir a dilatação atrial, a espessura do septo 

interventricular e da parede livre do ventrículo esquerdo (RUSH et al., 1998). O 

enalapril e o benazepril são os agentes utilizados mais frequentemente 

(NELSON; COUTO; 2006). 

Os bloqueadores do canais de cálcio, nomeadamente o diltiazem, 

parecem ter um efeito benéfico por atuar diminuindo o inotropismo e 

cronotropismo de forma modesta, o que promove o menor consumo de 

oxigênio, diminuindo a isquemia miocárdica, além de atuar como vasodilatador 

coronariano e, consequentemente, proporcionar um efeito positivo no 

relaxamento do miocárdio (FUENTES, 2003; FERASIN, 2009b). 

Os bloqueadores beta-adrenérgicos possuem a capacidade de reduzir a 

frequência cardíaca e a obstrução sistólica da via de saída do ventrículo 

esquerdo, melhorando a fração de ejeção e diminuindo o consumo de oxigênio, 

reduzindo a isquemia do miocárdio, assim como as arritmias decorrentes da 

taquicardia (SAMPEDRANO et al., 2006; PAYNE et al., 2010). O atenolol é 

utilizado mais comumente por ser um beta-bloqueador seletivo (NOBREGA, 

2011). O propranolol deve ser usado com cautela nos animais com 

insuficiência cardíaca congestiva, pois não é seletivo, e sua atividade nos 

receptores β2 levam à bronconstrição (SAMPEDRANO et al., 2006). O 

carvedilol também é um β-bloqueador não seletivo que bloqueia 

competitivamente os receptores β1, β2 e α1(FUENTES, 2003). 

Para prevenção do tromboembolismo a droga de eleição é a aspirina em 

baixas doses pelo seu efeito anticoagulante (NELSON; COUTO, 2006). 

2.8. Prognóstico 

É difícil determinar o prognóstico nos animais acometidos por CRM, em 

razão de diversos fatores influenciarem na sobrevida dos animais, como a 

velocidade de progressão da doença, a severidade das alterações estruturais, 

a ocorrência de eventos tromboembólicos e/ou arritmias, e a resposta ao 
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tratamento (PAYNE et al., 2010). Gatos com a forma assintomática da doença 

com presença de hipertrofia discreta a moderada do ventrículo esquerdo e 

dilação atrial podem viver bem por vários anos (CHETBOUL; BIOURGE, 2009). 

Os animais com severa dilação atrial e hipertrofia mais grave aparentemente 

apresentam maior risco de desenvolverem insuficiência cardíaca congestiva, 

tromboembolismo, e maior risco de morte súbita (FOX, 2003; FOX 2007). O 

tamanho atrial esquerdo e a idade (especialmente animais mais velhos), 

aparentam ter uma menor sobrevida (FERASIN, 2003; FERASIN, 2009b; 

SAMPEDRANO et al., 2006).  

O tempo médio de vida dos animais com presença de insuficiência 

cardíaca congestiva é de um a dois anos (FOX, 2007; PAYNE et al., 2010). 

Animais com fibrilação atrial ou insuficiência cardíaca direita secundária tem 

pior prognóstico (CHETBOUL; BIOURGE, 2009; FERASIN, 2009b). O 

tromboembolismo junto ao quadro de insuficiência cardíaca congestiva tem 

sobrevida de dois a seis meses, apesar de alguns animais viverem por um 

período maior se responderem bem à terapia (STOKO et al., 2008). A recidiva 

do tromboembolismo é comum (BOWLES, 2009). 

3. RELATO DE CASO 

Foi atendido no Hospital Veterinário “Roque Quagliato” (HV-FIO), nas 

Faculdades Integradas de Ourinhos um felino da raça Persa, fêmea, cinco anos 

de idade, com histórico de episódio de taquipneia e taquicardia há dois dias.  

O proprietário relatou que após o ocorrido o animal voltou ao seu 

comportamento normal, relatando normofagia, normodipsia, normoquesia e 

normúria, e negando êmese, diarreia, tosse ou espirros. Ao exame físico, o 

animal apresentava-se normopneico, mas com a frequência cardíaca em 220 

batimentos por minuto (bpm). Durante a ausculta pulmonar foi possível 

identificar o som de estertores, e na ausculta cardíaca sopro sistólico. Foi 

requerido exame radiográfico do tórax, ECG, hemograma completo, bioquímica 

sérica (albumina, alanina aminotransferase, fosfatase alcalina, 

gamaglutamiltransferase, ureia, creatinina e proteínas séricas totais). Foi 

procedida a mensuração da pressão sistólica (170 mmHg).  

O exame radiográfico (Figura 1) constatou a presença de sinais de edema 

pulmonar (A) e dilatação do átrio esquerdo (B). Não houve alterações no 

exame hematológico e na bioquímica sérica. O eletrocardiograma revelou 
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taquicardia sinusal, com ritmo sinusal normal com presença de marca-passo 

migratório e desvio de eixo à esquerda. 

 

 

Figura 1 - Imagem do exame radiográfico de tórax, realizado no HV-FIO. Fonte: FIO-EMILIANO, 2014. 

 

O paciente encontrava-se sem sinais de CMH descompensada no 

atendimento ambulatorial, mas dada a hipertensão e o edema pulmonar, foi 

prescrito inicialmente terapia diurética à base de furosemida na dose de 2 

mg/kg/BID por via oral, em associação com carvedilol, fármaco da classe dos 

β-bloqueadores, na dose de 6,25 mg/animal/SID até a realização do exame 

de ecocardiografia. Foi recomendada a restrição de situações estressantes e 

exercícios ao animal e nutrição adequada a animais cardiopatas. 

O exame ecocardiográfico confirmou a suspeita de CMH. A análise 

quantitativa no modo M e B encontrou sinais de aumento na relação átrio 

esquerdo/aorta (1,82cm), aumento na parede livre do ventrículo esquerdo 

(0,82cm) e diminuição discreta no diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo 

(1,05cm). Na análise qualitativa no modo M e B, havia a presença de 

movimento anterior sistólico na valva atrioventricular esquerda e hipertrofia do 

ventrículo esquerdo. Já no modo Doppler foi possível identificar o fluxo sistólico 

no interior do átrio esquerdo, ou seja, a presença de insuficiência da valva 

atrioventricular esquerda de grau discreto. Com base nos achados 

ecodopplercardiográficos foi possível o diagnóstico de CMH de grau moderado 

a grave. 
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Após a realização de todos os exames, foi dado início à administração de 

carvedilol na dose de 12,5 mg/animal/SID. A terapia visando combater o 

tromboembolismo foi à base de aspirina, na dose de 10mg/kg/a cada 72 horas. 

4. DISCUSSÃO 

Apesar da etiologia da CMH ainda ser desconhecida, os gatos da raça 

Persa possuem, aparentemente, uma predisposição ao desenvolvimento desta 

doença, o que sugere a influência genética nesta raça (MEURS et al., 2005; 

MEURS et al., 2007; PAYNE et al., 2010). Apesar de já existirem marcadores 

moleculares para os genes envolvidos no desenvolvimento da doença, em 

algumas raças, como Maine Coon e Ragdoll, os trabalhos ainda são recentes e 

demandam maiores estudos, pois ainda há um percentual de animais positivos 

para as mutações que não apresentam fenotipicamente a doença (MEURS et 

al., 2005; PELLEGRINO et al., 2014). Dada à grande variedade de sinais 

clínicos, animais de raças predispostas devem sempre passar por uma 

avaliação cuidadosa do sistema cardiovascular (FERASIN, 2009a; FRENCH, 

2010).  

O paciente encontra-se dentro da faixa de idade média para o início da 

doença, que é em média aos quatro anos de idade, embora animais de 

qualquer idade podem ser acometidos (FERASIN, 2009a; FUJII et al., 2001; 

PAYNE et al., 2010). Os animais podem passar grande parte da vida 

assintomáticos, quando é comum o início súbito dos sinais clínicos, de maior 

incidência, como taquicardia, taquipneia e prostração (CHETBOUL et al., 2006; 

NOBREGA, 2011). Aproximadamente 15% dos animais aparentemente 

saudáveis são diagnosticados como portadores da doença em exames de 

ecocardiografia (PAYNE et al., 2010). A proprietária negou que o animal havia 

mudado de comportamento antes dos fatos, ou se alguma vez notou esses 

sinais de comprometimento cardíaco, como cansaço fácil ou sincope.  

O difícil reconhecimento de alteração na atitude ou padrão de vida do 

animal pelo proprietário é relatado (FERASIN 2009a). No início, os efeitos 

positivos dos sistemas de compensação são para manter a pressão arterial e o 

débito cardíaco em níveis fisiológicos (COSTA et al., 2005; FRENCH, 2010; 

FOX, 2003). Com o início da doença miocárdica, há diminuição do volume de 

ejeção, e consequentemente queda no debito cardíaco (FERASIN, 2009b). 

Com menos sangue sendo enviado pela aorta, a pressão arterial sistêmica 

tende diminuir. Os barorreceptores aórticos e carotídeos e as arteríolas 

aferentes renais percebem que o nível da pressão arterial não está normal e 

ativam o sistema nervoso autônomo simpático como um dos mecanismos 

compensatórios (FERASIN 2009a). 
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Esses efeitos hipertensivos cronotrópico e inotrópico positivos do 

sistema simpático inicialmente auxiliam a manutenção do débito cardíaco 

(GREEN, 2008). Posteriormente estes efeitos levam à sobrecarga de pressão e 

volume no ventrículo esquerdo, induzindo a remodelação miocárdica, que 

contribui para a isquemia do miocárdio e fibrose (TAUGNER, 2001). O tecido 

conjuntivo diminui a complacência ventricular e novamente há sobrecarga de 

pressão do ventrículo esquerdo (FOX, 2007). Com a sobrecarga de pressão e 

volume no ventrículo, é necessária maior força de contração, levando à 

hipertrofia concêntrica (CHETBOUL; BIOURGE, 2009). 

Assim tem início a disfunção diastólica e dada a necessidade de maior 

pressão para enchimento ventricular, há sobrecarga atrial, levando a dilação do 

átrio esquerdo (FUENTES, 2003). O débito cardíaco continuando baixo, 

mesmo com a ativação simpática, faz com que o volume de sangue que chega 

aos órgãos diminua, levando a ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (TAUGNER, 2001). 

Muitas vezes o único achado em animais sem sinais clínicos da doença 

é o sopro sistólico, que tanto pode ser da regurgitação mitral quanto da 

estenose subaórtica (FRENCH, 2010; FOX, 2007). Após o início agudo dos 

sinais clínicos, dois dias atrás, relatado pela proprietária no momento da 

anamnese, e que já não estavam presentes, a única alteração durante o exame 

clínico foi a presença de sopro sistólico em todos os focos de auscultação 

cardíaca. O baixo valor diagnóstico dos exames hematológicos e bioquímicos 

tem sido relatado e o paciente apresentava todos os parâmetros testados 

dentro da normalidade (NOBREGA, 2011).  

O exame radiográfico é pouco sensível na fase inicial da doença, pois 

geralmente não existem alterações na silhueta cardíaca neste estágio 

(FERASIN, 2009b). Nos estágios mais avançados, é comum encontrar 

cardiomegalia com maior proeminência do átrio e ventrículo esquerdo 

(MCDONALD et al., 2008b). Outros achados comuns incluem edema pulmonar 

e derrame pleural (BENIGNI et al., 2009). Apesar do baixo valor diagnóstico na 

CMH, o exame radiográfico constitui um meio confiável para monitorização da 

progressão das alterações morfológicas, e para controle da dose dos diuréticos 

nos casos de ICC (MCDONALD et al., 2008a). O uso da vertebral heart scale 

(VHS) tem sido proposto como parâmetro para cardiomegalia, onde o eixo 

maior do coração deve ter o tamanho de até sete vértebras torácicas e o eixo 

menor de quatro vértebras (BUCHANAN; BÜCHELER, 1995; CHAVES, 2014). 

O edema tem por vezes um padrão pulmonar alveolar do tipo generalizado e 

irregular (BENIGNI et al., 2009). O exame radiográfico do paciente demonstrou 
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a presença de edema pulmonar de padrão alveolar intersticial, e cardiomegalia 

com dilatação mais proeminente do lado esquerdo do coração. 

Até 70% dos gatos com CMH podem apresentar alguma alteração no 

exame eletrocardiográfico; tais alterações incluem arritmias ventriculares e 

supraventriculares, aumento da amplitude da onda R e/ou aumento na duração 

do intervalo QRS, devido ao aumento do ventrículo esquerdo (FERASIN et al., 

2003). Outro achado comum é o desvio esquerdo do eixo cardíaco (FRENCH, 

2010). A única alteração significava no caso deste paciente foi em relação ao 

desvio do eixo à esquerda. 

Os achados radiográficos e eletrocardiográficos não foram suficientes 

para determinar o diagnóstico, mas auxiliaram na suspeita de CMH. O 

ecocardiograma é a ferramenta de escolha para o diagnóstico das doenças do 

miocárdio em gatos, através deste exame é possível identificar alterações 

estruturais e disfunções do músculo cardíaco (BRANQUINHO et al., 2010). É 

um meio eficaz e não invasivo de avaliar o animal “in vivo” e é considerada na 

cardiomiopatia hipertrófica felina como exame de ouro para diagnóstico e 

prognóstico da doença (PELLEGRINO, 2014). 

No exame ecocardiográfico de rotina, é possível avaliar com os 

diferentes modos de imagem, alterações tanto anatômicas quanto funcionais 

do miocárdio. As alterações anatômicas no processo fisiopatológico da CMH 

envolvem hipertrofia ventricular esquerda, podendo atingir o ventrículo de 

forma simétrica ou assimétrica, incluindo a parede livre do ventrículo esquerdo, 

o septo interventricular, e/ou músculos papilares (PELLEGRINO, 2010; SILVA 

et al., 2013). A forma simétrica vem sendo relatada como sendo mais comum, 

quanto a distribuição da hipertrofia (BRANQUINHO et al., 2010; CESTA et al., 

2005; CHETBOUL; BIOURGE, 2009). A hipertrofia do animal relatado atingiu 

de forma simétrica a parede livre do VE e o septo interventricular, o que 

confere com a literatura pesquisada.  

O aumento atrial também é relatado como uma alteração estrutural 

comum nos casos de cardiomiopatia hipertrófica, devido ao maior gradiente de 

pressão de enchimento ventricular exigido na disfunção diastólica (CESTA et 

al. 2005; MEURS et al., 2007). No paciente em questão, o tamanho atrial 

estava dentro dos parâmetros ecocardiográficos normais, mesmo com a 

imagem radiográfica indicando um aumento desta estrutura. Já a relação entre 

o tamanho atrial esquerdo e a aorta estava acima dos valores 

ecocardiográficos normais de referência; a relação AE/Ao vem sendo relatada 

de normal a aumentada em animais com CMH (MCDONALD, 2008b; SILVA et 

al 2013). O aumento atrial é uma situação que predispõe à formação de 
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trombos intracardíacos, principalmente dentro do átrio, o que pode levar a uma 

possível embolização sistêmica (SCHOEMAN, 1999; MCDONALD, 2008c; 

BOWLES et al., 2009). 

Uma complicação comum nos casos de cardiomiopatia hipertrófica, que 

acomete cerca de 50% dos animais são acometidos, é a obstrução dinâmica da 

via de saída do ventrículo esquerdo (FOX, 2003; FERASIN 2009a). A 

hipertrofia do septo interventricular e/ou dos músculos papilares pode obstruir a 

vida de saída para aorta (SCHOBER; TODD, 2010). Outra causa que pode 

levar a um processo de estenose subaórtica é o movimento anterior sistólico da 

válvula mitral (MASVM), e vários mecanismos e fatores são predisponentes 

para o MASVM, como a hipertrofia do miocárdio, alterações estruturais da 

válvula mitral, estreitamento subaórtico, dilatação dos folhetos anterior e 

posterior e das cordas tendíneas, deslocamento dos músculos papilares e o 

aumento da velocidade do fluxo sanguíneo do VE (FOX, 2003; FOX, 2007; 

SCHOBER; TODD, 2010). O paciente deste relato possui insuficiência da 

válvula mitral acompanhado do movimento anterior sistólico, condição que 

dificulta a ejeção do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, duas 

condições que são agravantes uma para outra. 

O tratamento da cardiomiopatia hipertrófica felina visa facilitar o 

enchimento ventricular, diminuir os sinais congestivos, controlar as arritmias, 

minimizar a isquemia do miocárdio e prevenir a formação de trombos 

(FERASIN, 2009b; FRENCH, 2010; FUENTES 2003; SAMPEDRANO et al., 

2006).  

Os inibidores da enzima conversora de angiotensina têm efeitos 

benéficos por atuar bloqueando no sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

promovendo vasodilatação, e podendo atuar indiretamente na redução da 

dilatação atrial (RUSH et al., 1998). Porém, são contraindicados nos casos de 

obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, pois a vasodilatação pode 

causar taquicardia compensatória, piorando o quadro obstrutivo e de 

regurgitação mitral (MACDONALD et al., 2006). 

Os bloqueadores do canal de cálcio têm um efeito benéfico pois atuam 

reduzindo o inotropismo e o cronotropismo, porem de forma modesta, mas 

ainda assim tem efeito de promover o menor consumo de oxigênio, reduzindo a 

isquemia do miocárdio (FERASIN 2009b, FUENTES 2003). 

Os bloqueadores β-adrenérgicos tem sido relatados por vários 

autores como sendo a droga de escolha nos casos de CMH felina 

(PAYNE et al., 2010). Atuam bloqueando os efeitos do sistema nervoso 

simpático, e seus benefícios resultam do melhoramento da função 
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diastólica, atuando indiretamente reduzindo o gradiente de pressão de 

enchimento ventricular, através da diminuição da FC (SAMPEDRANO et 

al., 2006). Conseguem melhorar a fração de ejeção, a perfusão do 

miocárdio, consumindo menos oxigênio e assim diminuindo a isquemia 

do miocárdio (BONAGURA; STEPIEN, 2008). Como reduz a taquicardia, 

tem efeito benéfico em pacientes portadores de arritmias (FUENTES, 

2003). Também se mostram eficientes na redução ou resolução da 

obstrução dinâmica da via de saída do VE (PETRIE, 2005). 

O tratamento prescrito foi a base de carvedilol na dose de 

12,5mg/animal uma vez ao dia . O ácido acetilsalicílico tem sido a droga 

de eleição para prevenção da formação de trombos, e foi prescrita na 

dose de 10mg/kg/a cada 72 horas (NELSON; COUTO, 2006). 

Levando em consideração a idade do animal, a hipertrofia assimétrica, 

presença de regurgitação mitral e de um grau de obstrução da vida de saída do 

ventrículo esquerdo, o prognóstico do animal é de reservado a ruim. Após 150 

dias do inicio da terapia, o animal não apresentou recidiva ou outros sinais 

clínicos de CMH, dentro do esperado pela literatura. 

5. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir com a realização do presente relato de caso, a 

importância da cardiomiopatia hipertrófica felina como a doença cardíaca de 

maior incidência nesta espécie. Ainda existem muitos desafios para elucidar de 

maneira clara a etiologia da doença. O diagnóstico complexo desta afecção se 

da por conta de existir como doença primária do miocárdio ou secundária a 

uma serie de doenças sistêmicas. Foi possível constatar a importância da 

aplicação dos métodos de diagnósticos como eletrocardiografia e radiografia 

para a suspeita inicial da doença, mas essencialmente a ecocardiografia se 

mostra fundamental como exame de ouro no diagnóstico e prognóstico da 

doença. 

No que tange a terapêutica, hoje é possível com base nos estudos 

farmacológicos na área da veterinária, prolongar o tempo de vida destes 

animais e permitir uma boa qualidade de vida. O prognóstico continua a ser de 

reservado a ruim, dado o caráter crônico e progressivo da doença. A 

descoberta de mutações em alguns genes envolvidos com estruturas e 

proteínas miocárdicas, só reforçam que o futuro se passa no diagnóstico 

precoce, essencialmente na biologia molecular e no controle periódico através 

da ecocardiografia. 

 



22 
 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ATKINS, C.E. Feline Hypertension .In Proceedings of the North American 
Veterinary Conference, Orlando, Florida 2007, pp 142-143. 
  
BOWLES, D.B.; COLEMAN, M.G.; HARVEY, C.J. Case Report: Cardiogenic 
arterial thromboembolism causing non-ambulatory tetraparesis in a cat. Journal 
of Feline Medicine and Surgery, v.12, n.2, p.144-150, 2009. 
 
BENIGNI, L.; LAMB C.R.; MORGAN, N. Radiographic appearance of 
cardiogenic pulmonary edema in 23 cats. Journal of Small Animal Practice, v. 
50, p.9-14, 2009. 
 
BONAGURA, J. D.; STEPIEN, R. L. Doenças Vasculares. In: BIRCHARD, S. 
J.; SHERDING, R. G. Manual Saunders de clínica de pequenos animais. 3 ed. 
São paulo: Roca, cap. 153, p. 1608-1622, 2008. 
 
BUCHANAN, J.W.; BÜCHELER, J. Vertebral scale system to measure canine 
heart size in radiographs. Journal of the American Veterinary Medical 
Association, n.206, p.194-199, 1995. 
 
BRANQUINHO, J., MONZO, M., CLÁUDIO, J., ROSADO, M., CARVALHO, J., 
LACERDA, R., RODRIGUES, K. Diagnóstico imagiológico de cardiomiopatia 
hipertrófica. Revista Lusófona de Ciência e Medicina Veterinária, v.3, p.36-
44, 2010. 
 
CARR, A.P.; EGNER, B. Blood pressure in small animals- Part 2: Hypertension 
– Target organ damage, heart and kidney. The European Journal of 
Companion Animal Practice, v.19, n.1, p.13-17, 2009. 
 
CASAMIAN, D. Cardiovascular effects of systemic or encocrine disease.In 
Proceedings of Southern European Veterinary Conference  & 
CongresoNacional AVEAP.2009; Barcelona, Spain, 2-4 October. 
 
CESTA, M.F.; BATY, C.J.; KEENE, B.W., et al. Pathology of end-stage 
remodeling in a family of cats with hypertrophic cardiomyopathy. Veterinary 
Pathology, v.42, n.4, p.458-467, 2005. 
 
CHAVES, M.P. Avaliação do Vertebral Heart Size em Persas Hígidos. 
Monografia (graduação) - Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia 
e Medicina Veterinária, 2014. 
 
CHETBOUL, V.; BLOT, S.; SAMPEDRANO, C.C. et al. Tissue Doppler imaging 
for detection of radial and longitudinal myocardial dysfunction in a family of cats 
affected by dystrophin-deficient hypertrophic muscular dystrophy. Journal of 
Veterinary Internal Medicine, v.20, p.640–647, 2006. 
 
CHETBOUL, V; BIOURGE, V. Feline Cardiomyopathy.In: Encyclopedia of 
Feline Clinical Nutrition, PIBOT.; BIOURGE V.; and ELLIOTT D.A. (Eds.), 
Ithaca, NY, p.325-338, 2009. 



23 
 

 
CONNOLLY, D.J.; MAGALHAES, R.J.S.; SYME, H.M. et al. Circulating 
natriuretic peptides in cats with heart disease. Journal of Veterinary Internal 
Medicine, v.22, n.1, p.96-105, 2008. 
 
FERASIN, L.; STURGESS, C.P.; CANNON, M.J. et al. Feline idiopathic 
cardiomyopathy: A retrospective study of 106 cats (1994–2001). Journal of 
Feline Medicine Surgery, v.5, p.151–159, 2003. 
 
 
FERASIN, L. Feline myocardial disease 1: classification, pathophysiology and 
clinical presentation. Journal of Feline Medicine Surgery, v.11, p.-13, 2009a. 
 
FERASIN, L. Feline Myocardial Disease: 2: diagnosis, prognosis and clinical 
management. Journal of Feline Medicine Surgery, v.11, p.183-194, 2009b. 
 
FOX, P.R. Hypertrophic cardiomyopathy: clinical and pathologic correlates. 
Journal of Veterinary Cardiology, v.5, n.2, p.39-45, 2003. 
 
FOX, P.R. Morphologic and functiona correlates of clinical cardiovascular 
disease. In Proceedings of the 58th Annual Meeting of the American College of 
Veterinary Pathologist, 42nd Annual Meeting of the American Societyos 
Clinical Pathology. 2007.  
 
FUENTES, V.L. Diastolic function-is this the key to successful management of 
many feline cardyomiopathies? Journal of Feline Medicine and Surgery, v.5, 
p.51-56, 2003. 
 
FUJII, Y.; MASUDA, Y.; TAKASHIMA, K. et al. Hypertrophic Cardiomyopathy in 
Two Kittens. Journal Veterinary Medical Science, v.65, n.5, p.583-585, 2001. 
 
FRENCH, A. Feline cardiomyopathy- an update.In Proceedings of the 33nd 
World Small Animal Veterinary Congress, Dublin, Ireland; 2010. 
  
GREEN, H. W. Feline cardiomyopathy: what do we do for theraphy of 
thromboembolic complication. In Proceedings of the North American 
Veterinary Conference, Orlando, Florida, p.211-213, 2008. 
 
HALL, D.J.; SHOFER, F.; MEIER, C.K.; SLEEPER, MM. Pericadial effusion in 
cats: a retrospective study of clinical findings and outcome in 146 cats.  Journal 
of Veterinary Internal Medicine, vol.21, p.1002-1007, 2007. 
 
HERNDON, W. E.; RISHNIW, M.; SCHROPE, D.; SAMMARCO, C. D.; BODDY, 
K. N.; SLEEPER, M.M.. Assessment of plasma cardiac troponin I concentration 
as a means to differentiate cardiac and noncardiac causes of dyspnea in cats. 
Journal of the American Veterinary Medical Association, v.233, n.8, p.1261-
1264, 2008. 
 



24 
 

HSU, A.; KITTLESON, M.D.; PALING, A. Investigation into the use of plasma 
NT-proBNP concentration to screen for feline hypertrophic cardiomyopathy. 
Journal of Veterinary Cardiology, v.11, n.1, p.63-70, 2009. 
 
TIKAWA, P. H. Determinação de biomarcadores cardíacos em gatos Maine 
Coon geneticamente testados para a mutação da cardiomiopatia 
hipertrófica. 2012. Dissertação (Mestrado em Clínica Veterinária) - Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2012. 
 
KITTLESON, M.D.; MEURS, K.M.; MUNRO, M.J.; KITTLESON, J.A.; LIU, S.K.; 
PION, P.D. Familial hypertrophic cardiomyopathy in Maine Coon Cats: an 
animal model of human disease. Circulation, v.99, p.3172-3180, 1999. 
 
MACDONALD, K. A.; KITTLESON, D.; LARSON, R. F.; KASS, P.; KLOSE, T.; 
WISNER, E. R. The effect of ramipril on left ventricular mass, myocardial 
fibrosis, diastolic function, and plasma neurohormones in Main Coon cats with 
familial hypertrophic cardiomyopathy without heart failure. Journal of 
Veterinary Internal Medicine, v.20, n.5, p.1093-1105, 2006 
 
MCDONALD, K.A.; KITTLESON, M.D.; KASS, P.H.; MEURS, K.M. Tissue 
Doppler imaging in Maine Coon cats with a mutation of myosin binding protein 
C with or without hypertrophy. Journal of Veterinary Internal Medicine, v.21, 
p.232-237, 2007. 
 
MACDONALD, K.A.; KITTLESON, M.D.; KASS, P.H. Effect of spironolactone 
on diastolic function and left ventricular mass in Main Coon cats with familial 
hypertrophic cardiomyopathy. Journal of Veterinary Internal Medicine, v. 22, 
n.3, p. 335-341, 2008a. 
 
MACDONALD, K. Essential tools for diagnosis of feline heart disease and heart 
failure. In Proceedings of 59th International Congress of the Italian 
Association of Companion animal Veterinarians, Rimini, Italy, 30 May-1 
June, 2008b. 
 
MOISE, N.S,; DIETZE, A.E.; MEZZA, L.E.  Echocardiography, 
electrocardiography, and radiography of cats with dilatation cardiomyopathy, 
hypertrophic cardiomyopathy, and hyperthyroidism. American 
Journal of Veterinary Research, v. 47, p. 1476-1486, 1986. 
 
MEURS, K.; SANCHEZ, X.; DAVID, R.M.; BOWLES, N.E.; TOWBIN, J.A.; 
REISER, P.J. A cardiac myosin binding protein C mutation in the Maine Coon 
cat with familial hypertrophic cardiomyopathy. Human molecular genetics, v. 
14, n. 23, p. 3587-3593, 2005. 
 
MEURS, K.; NORGARD, M.M.; EDERER, M.M.; HENDRIX, K.P.; KITTLESON, 
M.D. A substitution mutation in the myosin binding protein C gene in ragdoll 
hypertrophic cardiomyopathy. Genomics, v. 90, n. 2, p. 261-264, 2007. 
 



25 
 

NELSON, R. W. &COUTO,C.G. Medicina Interna de Pequenos Animais. 
2.ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006 
 
NÓBREGA, SCC. Cardiomiopatia hipertrófica felina: a propósito de 5 
casos clínicos. 2011. Tese de Doutorado. Tese (Mestrado Integrado em 
Medicina Veterinária)-Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Técnica 
de Lisboa, Lisboa, 2011. 
PAYNE, J.; FUENTES, L.; BOSWOOD, A.; CONNOLLY, D.; KOFFAS, H.; 
BRODBELT, D.  Population characteristics and survival in 127 referred cats 
with hypertrophic cardiomyopathy (1997 to 2005). Journal of Small Animal 
Practice, v. 51, n. 10, p. 540-547, 2010. 
 
PELLEGRINO, A. Ecocardiografia tecidual em gatos da raça Maine Coon 
geneticamente testados para a cardiomipatia hipertrófica. 2010. Dissertação 
(Mestrado em Clínica Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, University of São Paulo, São Paulo, 2011.  
 
PELLEGRINO, A.; DANIEL A, G.T.; PEREIRA, G.G.; LIMA JUNIOR, F.F.; 
ITIKAWA, P.H.; LARSSON, M.H.M.A. Avaliação da função diastólica por meio 
de Doppler tecidual pulsado e colorido em gatos da raça Maine Coon 
geneticamente testados para a mutação no gene MyBPC-A31P1. Pesq. Vet. 
Bras, v. 34, n. 3, p. 290-300, 2014. 
 
PETRIE, J. P. Feline Heart Failure: Current Concepts/Strengths and 
Weaknesses. In Proceedings of the North American Veterinary Conference, 
Orlando, Florida, January, p. 134-136, 2005.  
 
RECHE JUNIOR A; HAIPEK, K.; OLIVEIRA, R.A.L; DANIE,L A.G.T; TARANTI 
L. Hipertireoidismo em felinos: Revisão de literatura e estudo 
retrospectivo. Medvep, v. 5, p. 16-21, 2007. 
 
RUSH, J.E; FREEMAN, L.M; BROWN, D.J.  The use of enalapril in the 
treatment of feline hypertrophic cardiomyopathy. Journal of the American 
animal hospital association, v. 34, n. 1, p. 38-41, 1998. 
 
SAMPEDRANO, C.C.; CHETBOUL, V.; GOUNI, V.; NICOLLE, A.P.; 
POUCHELON, J.P.; TISSIER, R. Systolic and diastolic myocardial dysfunction 
in cats with hypertrophic cardiomyopathy or systemic hypertension. Journal of 
veterinary internal medicine, v. 20, n. 5, p. 1106-1115, 2006. 
 
SCHOBER, K., TODD, A.  Echocardiographic assessment of left ventricular 
geometry and the mitral valve apparatus in cats with hypertrophic 
cardiomyopathy. Journal of Veterinary Cardiology, v. 12, n. 1, p. 1-16, 2010. 
 
SCHOEMAN, J.P. Feline distal aortic thromboembolism: a review of 44 cases 
(1990–1998). Journal of feline medicine and surgery, v. 1, n. 4, p. 221-231, 
1999. 
 
SILVA, A. C. et al. Feline hypertrophic cardiomyopathy: an echocardiographic 
approach. Archivos de Medicina Veterinária, v. 45, n. 1, p. 1-6, 2013. 



26 
 

 
SILVA, C.E.V. et al. Cardiomiopatia Hipertrófica em um gato doméstico 
(Feliscatus) associada a infarto miocárdico agudo.  Ciência Animal Brasileira, 
v. 10, n. 1, p. 335-341, 2009. 
 
STOKOL, T.; BROOKS, M.; RUSH, J.E.; RISHNIW, M.; E.R.B; H. ROZANSKI, 
E.; KRAUS, M.S.; GELZER, A.L. Hypercoagulability in cats with 
cardiomyopathy. Journal of veterinary internal medicine, v. 22, n. 3, p. 546-
552, 2008. 
 
TAUGNER, F.M. Stimulation of the rennin-angiotensin system in cats with 
hypertrophic cardiomyopathy. Journal of Comparative Pathology, v. 125, p. 
122-129, 2001. 
 
ZOIA, A.; SLATER, L. A.; HELLER, J.; CONNOLLY, D. J.; CHURCH, D. B. A 
new approach to pleural effusion in cats: markers for distinguishing transudates 
from exudates. Journal of Feline Medicine and Surgery, v. 11, p. 847-855, 
2009. 
 


