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RESUMO 
 

LIMA JÚNIOR, F. F. Eletrocardiografia dinâmica ambulatorial (sistema Holter) 
em gatos Maine Coon. [Ambulatory electrocardiographic dynamic (Holter system) in 
Maine Coon cats]. 2014. 145 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

 

A eletrocardiografia dinâmica ambulatorial (EDA) – sistema Holter, permite o registro 

contínuo da atividade elétrica cardíaca em um paciente, durante sua atividade diária 

normal. Arritmias cardíacas ocorrem em indivíduos da espécie felina, mas pouco se 

conhece a respeito destas alterações em Gatos Maine Coon (GMC). O objetivo 

deste estudo foi baseado na avaliação da frequência e do ritmo cardíacos, como 

também, na presença de arritmias cardíacas em GMC, por meio da EDA – sistema 

Holter. Foram avaliados 23 (vinte e três) gatos Maine Coon, sendo nove machos e 

14 fêmeas, com idade compreendida entre seis e 82 meses (39 ± 21 meses), e peso 

corpóreo entre 3,7 e 8 kg (5,4 ± 1,4 kg). Para confirmar ou excluir o diagnóstico de 

cardiomiopatia hipertrófica (CMH), todos os animais foram avaliados por meio de 

ecocardiografia convencional. Posteriormente, foram fenotipicamente classificados 

em: não acometidos pela CMH (n=20) e acometidos pela CMH (n=3). A 

monitorização Holter foi realizada com o aparelho digital modelo 300-9 MINI, da 

DMS®, fixado diretamente ao dorso do animal, com bandagem elástica auto-adesiva 

(Coban, 3M®) e esparadrapo, permitindo liberdade de movimento aos mesmos. 

Analisou-se, em média, 1.346 ± 84,7 minutos, com um total de 220.878 ± 31.457,4 

complexos QRS. Considerando-se todos os exames, a frequência cardíaca (FC) 

variou de 58 a 254 bpm, com média de FC média de 164,2 ± 22,02 bpm (variando de 

108 a 205 bpm), sendo que a FC mínima apresentou média de 89,9 ± 14,7 bpm 

(variando de 58 a 131 bpm) e a FC máxima de 250,9 ± 6,02 bpm (variando de 231 a 

254 bpm). Fêmeas Maine Coon não acometidas pela CMH apresentaram média de 

FC média superior à dos machos (p=0,03), que também não eram portadores da 

afecção. As frequências cardíacas, mínima, média e máxima de GMC, variaram com 

o período do dia (p ≤ 0,001). O ritmo sinusal foi predominante em todos os GMC 

avaliados. A presença de bloqueio de ramo direito incompleto em GMC mais velhos, 

foi superior à encontrada em GMC mais jovens (p=0,026). Apenas dois animais 

apresentaram episódios de bloqueio fascicular anterior esquerdo. Arritmias atriais e 



 

ventriculares isoladas, aos pares, como também, episódios de taquicardia atrial e 

ventricular não sustentadas, foram detectadas no Holter dos GMC avaliados. A 

presença de complexos atriais prematuros isolados apenas nas fêmeas, resultou em 

diferença estatística entre os sexos (p=0,048). Conclui-se que o exame é de fácil 

execução em GMC, que após período mínimo de adaptação, toleram bem a 

presença do gravador. 

 

Palavras-chave: Holter. Gatos. Maine Coon. Arritmias. 

 

 



 

ABSTRACT 
 

LIMA JÚNIOR, F. F. Ambulatory electrocardiographic dynamic (Holter system) 
in Maine Coon cats. [Eletrocardiografia dinâmica ambulatorial (sistema Holter) em 
gatos Maine Coon]. 2014. 145 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

 

Dynamic ambulatory electrocardiography (DAE) - Holter system, allows the 

continuous recording of cardiac electrical activity in a patient during its normal daily 

activity. Cardiac arrhythmias occur in individuals of feline species, but little is known 

about these alterations in Maine Coon cats (MCC). The aim of this study was based 

on the evaluation of heart rate and rhythm, as well as in the presence of cardiac 

arrhythmias in MCC, by EDA - Holter system. 23 (twenty three) Maine Coon cats 

were evaluated, being nine males and 14 females, aged between six and 82 months 

(39 ± 21 months), and body weight between 3.7 and 8 kg (5.4 ± 1.4 kg). To confirm 

or exclude hypertrophic cardiomyopathy (HCM) diagnosis, all animals were examined 

with conventional echocardiography. Then, were phenotypically classified in: not 

affected by HCM (n=20) and affected by HCM (n=3). Holter monitoring was 

performed with digital device MINI model 300-9, DMS®, directly attached to the back 

of the animal, with self-adhesive elastic bandage (Coban, 3M®) and adhesive tape, 

allowing them free movement. On average, 1.346 ± 84.7 minutes were analyzed. All 

together, the cats had an average of 220.878 ± 31.457,4 heart beats, during the 

record period, with heart rates ranged from 58 to 254 bpm. Average heart rates were 

164,2 ± 22,02 bpm (ranging from 108 to 205 bpm), the mean minimum heart rate was 

89,9 ± 14,7 bpm (ranging from 58 to 131 bpm) and the mean maximum heart rate of 

250,9 ± 6,02 bpm (ranging from 231 to 254 bpm). Maine Coon females not affected 

by HCM presented average higher than the average heart rate of males (p=0.03), 

which also did not carry the disease. Mean, minimum and maximum heart rates of 

MCC ranged with the time of day (p ≤ 0.001). Sinus rhythm was predominant in all 

MCC reviews. The presence of incomplete right bundle branch block in older MCC 

was higher than that found in younger MCC (p=0.026). Only two animals presented 

episodes of left anterior fascicular block. Isolated atrial and ventricular arrhythmias, in 

pairs, as well as episodes of non sustained atrial and ventricular tachycardia, were 

detected on Holter reviews of MCC. The presence of isolated premature atrial 



 

complexes only in females, resulted in statistical difference between genders 

(p=0.048). Therefore, the conclusion is that dynamic ambulatory electrocardiography 

can be readly obtained in MCC, that after a minimum period of adjustment, 

remarkably tolerate the presence of the recorder. 

 

Keywords: Holter. Cats. Maine Coon. Arrhythmias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 –  Avaliação do ventrículo esquerdo pelo Modo M em corte 
transversal à altura dos músculos papilares ...................................... 53 

 
Figura 2 –  Estudo da aorta e do átrio esquerdo pelo modo M em corte 

longitudinal  ........................................................................................ 54 

 
Figura 3 –  Estudo da aorta e do átrio esquerdo pelo modo bidimensional em 

corte transversal  ................................................................................ 55 

 
Figura 4 –  Sequência de preparo de gato Maine Coon para realização do 

eletrocardiograma ambulatorial (Holter)  ............................................ 57 

 
Figura 5 –  Presença de complexos ventriculares prematuros pareados, 

registrados à eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 
horas (EDA - 24h) de gato Maine Coon  ............................................ 58 

 
Figura 6 –  Presença de complexo atrial prematuro isolado, registrado à 

eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA - 24h) 
de gato Maine Coon  .......................................................................... 59 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 
 
 
Tabela 1 –  Descrição dos valores individuais, do número total de complexos 

QRS, tempo de análise (em minutos), frequências cardíacas 
mínima, média e máxima, referentes à eletrocardiografia dinâmica 
ambulatorial por 24 horas (EDA - 24h), dos 23 animais envolvidos 
no estudo – São Paulo – 2013  .......................................................... 66 

 
Tabela 2 –  Média e desvio padrão do número de complexos QRS, tempo de 

análise (em minutos) e frequências cardíacas mínima, média e 
máxima, de acordo com o sexo, obtidas pela eletrocardiografia 
dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA - 24h), dos 20 animais 
sem CMH envolvidos no estudo – São Paulo – 2013  ....................... 69 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 
Gráfico 1 –  Médias individuais e média total das frequências cardíacas 

mínimas, durante 20 horas do dia, obtidas por eletrocardiografia 
dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA - 24h), nos 23 felinos 
envolvidos no estudo – São Paulo – 2013  ........................................ 67 

  
Gráfico 2 – Médias individuais e média total das frequências cardíacas 

médias, durante 20 horas do dia, obtidas por eletrocardiografia 
dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA - 24h), nos 23 felinos 
envolvidos no estudo – São Paulo – 2013  ........................................ 67 

 
Gráfico 3 –  Médias individuais e média total das frequências cardíacas 

máximas, durante 20 horas do dia, obtidas por eletrocardiografia 
dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA - 24h), nos 23 felinos 
envolvidos no estudo – São Paulo – 2013  ........................................ 68 

 
Gráfico 4 – Medianas e intervalos interquartis das frequências cardíacas 

mínima, média e máxima, durante 20 horas do dia, obtidas por 
eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA - 24h), 
nos 23 felinos envolvidos no estudo – São Paulo – 2013 .................. 68 

 
Gráfico 5 –  Comparação entre as médias das frequências cardíacas mínima, 

média e máxima, segundo sexo, obtidas pela eletrocardiografia 
dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA - 24h), dos 20 animais 
isentos de CMH, envolvidos no estudo – São Paulo – 2013 .............. 70 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LISTA DE APÊNDICES 

 

 
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA INCLUSÃO DOS ANIMAIS NO ESTUDO – SÃO 
PAULO – 2013 ........................................................................... 91 

 
APÊNDICE B –  IDENTIFICAÇÃO DOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO 

ESTUDO – SÃO PAULO – 2013 ............................................... 92 

 
APÊNDICE C –  MEDIDAS DAS PRESSÕES ARTERIAIS SISTÊMICAS E 

AVALIAÇÕES DO EXAME RADIOGRÁFICO DOS 23 
ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 
2013 ........................................................................................... 93 

 
APÊNDICE D – DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS 

ELETROCARDIOGRÁFICOS DOS 23 ANIMAIS 
ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 2013 ................. 94 

 
APÊNDICE E –  DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS 

ECOCARDIOGRÁFICOS DO ESTUDO DO VENTRÍCULO 
ESQUERDO NOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NA 
PESQUISA – SÃO PAULO – 2013 ............................................ 96 

 
APÊNDICE F –  DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS 

ECOCARDIOGRÁFICOS DO ESTUDO DO ÁTRIO 
ESQUERDO NOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NA 
PESQUISA – SÃO PAULO – 2013 ............................................ 98 

 
APÊNDICE G –  DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS 

ECOCARDIOGRÁFICOS DO DOPPLER PULSADO NOS 23 
ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 
2013 ........................................................................................... 99 

 
APÊNDICE H –  DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS 

ECOCARDIOGRÁFICOS DO DOPPLER COLORIDO NOS 
23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 
2013 ......................................................................................... 100 

 

 



 

APÊNDICE I –  DESCRIÇÃO DOS VALORES INDIVIDUAIS, DO NÚMERO 
TOTAL DE COMPLEXOS QRS, TEMPO DE ANÁLISE (EM 
MINUTOS), FREQUÊNCIAS CARDÍACAS MÍNIMA, MÉDIA 
E MÁXIMA, REFERENTES À ELETROCARDIOGRAFIA 
DINÂMICA AMBULATORIAL POR 24 HORAS, DOS 23 
ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 
2013 ......................................................................................... 101 

 
APÊNDICE J – DESCRIÇÃO DOS VALORES DAS FREQUÊNCIAS 

CARDÍACAS MÌNIMAS HORÁRIAS INDIVIDUAIS, 
REFERENTES À ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA 
AMBULATORIAL POR 24 HORAS, DOS 23 ANIMAIS 
ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 2013 ............... 102 

 
APÊNDICE K – DESCRIÇÃO DOS VALORES DAS FREQUÊNCIAS 

CARDÍACAS MÉDIAS HORÁRIAS INDIVIDUAIS, 
REFERENTES À ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA 
AMBULATORIAL POR 24 HORAS, DOS 23 ANIMAIS 
ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 2013 ............... 104 

 
APÊNDICE L – DESCRIÇÃO DOS VALORES DAS FREQUÊNCIAS 

CARDÍACAS MÁXIMAS HORÁRIAS INDIVIDUAIS, 
REFERENTES À ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA 
AMBULATORIAL POR 24 HORAS, DOS 23 ANIMAIS 
ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 2013 ............... 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ANEXOS 

 

 
ANEXO A –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos 

dados de identificação – São Paulo – 2013  .................................. 108 

 
ANEXO B – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos 

dados de anamnese – São Paulo – 2013  ..................................... 109 

 
ANEXO C – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos 

dados de exame físico – São Paulo – 2013  .................................. 110 

 
ANEXO D – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos 

exames laboratoriais – São Paulo – 2013  ..................................... 112 

 
ANEXO E –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p da 

bioquímica sérica, eletrólitos, glicemia e T4 total – São Paulo – 
2013  .............................................................................................. 113 

 
ANEXO F –   Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p da 

pressão arterial sistêmica – São Paulo – 2013  ............................. 114 

 
ANEXO G –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das 

medidas dos exames radiográficos – São Paulo – 2013 ................ 115 

 
ANEXO H –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos 

parâmetros eletrocardiográficos – São Paulo – 2013  ................... 116 

 
ANEXO I –   Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das 

medidas eletrocardiográficas – São Paulo – 2013  ........................ 119 

 
ANEXO J –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos 

parâmetros ecocardiográficos do estudo do VE – São Paulo – 
2013  .............................................................................................. 121 

 
ANEXO K –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos 

parâmetros ecocardiográficos do estudo do AE – São Paulo – 
2013 ............................................................................................... 122 

 



 

ANEXO L –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos 
parâmetros ecocardiográficos do Doppler pulsado – São Paulo – 
2013 ............................................................................................... 123 

 
ANEXO M –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos 

parâmetros ecocardiográficos do Doppler colorido – São Paulo – 
2013 ............................................................................................... 124 

 
ANEXO N –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p do 

número total de complexos QRS, tempo de análise (em 
minutos), frequências cardíacas mínima, média e máxima, 
referentes à eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 
horas – São Paulo – 2013 .............................................................. 125 

 
ANEXO O –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das 

frequências cardíacas mínimas horárias, referentes à 
eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas – São 
Paulo – 2013 .................................................................................. 126 

 
ANEXO P –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das 

frequências cardíacas médias horárias, referentes à 
eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas – São 
Paulo – 2013 .................................................................................. 128 

 
ANEXO Q –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das 

frequências cardíacas máximas horárias, referentes à 
eletrocardiografia dinâmica por 24 horas – São Paulo – 2013 ....... 130 

 
ANEXO R –  Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das 

medidas do Holter – São Paulo – 2013  ......................................... 132 

 
ANEXO S –  Estatísticas descritivas das medidas de Holter para cada sexo, e 

valores de p do teste de associação de Fisher – São Paulo – 
2013 ............................................................................................... 135 

 
ANEXO T –  Estatísticas descritivas das medidas de ECG para cada sexo, e 

valores de p do teste de associação de Fisher – São Paulo – 
2013 ............................................................................................... 141 

 

 



 

ANEXO U –  Estatísticas descritivas da idade nas categorias de respostas das 
medidas de interesse, e valores de p do teste não paramétrico 
de Mann-Whitney para as comparações – São Paulo – 2013 ....... 144 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AE Átrio esquerdo 

ALT Alanina aminotransferase 

Ao Artéria aorta 

AS Arritmia sinusal 

ASE American Society of Echocardiography 

AVSEP Audiovisual Superimposed ECG Presentation 

BAV Bloqueio atrioventricular 

BFAE Bloqueio de fascículo anterior esquerdo 

bpm batimentos por minuto 

BRDI Bloqueio de ramo direito incompleto 

BRDII Bloqueio de ramo direito incompleto intermitente 

CAP Complexo atrial prematuro 

CAPs Complexos atriais prematuros 

CAVD Cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito 

CMD Cardiomiopatia dilatada 

CMH Cardiomiopatia hipertrófica 

CMR Cardiomiopatia restritiva 

cm centímetros 

cm/s centímetros por segundo 

Comp. QRS Complexo QRS 

CVP Complexo ventricular prematuro 

CVPs Complexos ventriculares prematuros 

D direita 

DD Disfunção diastólica 



 

DEVd Diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo 

DP Desvio padrão 

DVEs Diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo 

E Esquerda 

ECG Eletrocardiograma 

EDA Eletrocardiografia dinâmica ambulatorial 

EDA-24h Eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas 

EDTA Ácido etilenodiamino tetracético 

EEC Exame ecocardiográfico 

F Teste exato de Fisher 

FA Fosfatase alcalina 

Fl. Aort. Fluxo aórtico 

Fl. Aort. Vel. Máx. Velocidade máxima do fluxo aórtico 

FC Frequência cardíaca 

FCs Frequências cardíacas 

Fej Fração de ejeção 

FS Fração de encurtamento 

Fl. Pulm. Fluxo pulmonar 

Fl. Pulm. Vel. Máx. Velocidade máxima do fluxo pulmonar 

FMVZ – USP Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo 

 
g Grama 

G Força gravitacional 

h Hora 

Grad Gradiente de pressão 

HOVET Hospital veterinário 



 

HVE Hipertrofia ventricular esquerda 

IC Insuficiência cardíaca 

ICC Insuficiência cardíaca congestiva 

iECA Inibidor da enzima conversora de angiotensina 

IIQ Intervalo interquartílico 

Insuf.  Insuficiência 

Int. PR Intervalo PR 

Int. QT Intervalo QT 

kg Quilograma 

MASM Movimento anterior sistólico da valva mitral 

MC Maine Coon 

mm Milímetros 

mmHg Milímetros de mercúrio 

ms Milisegundos 

mV Milivolts 

m/s Metros por segundo 

mm/s Milímetros por segundo 

MSC Morte súbita cardíaca 

n Número de animais 

OVSVE Obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo 

p Nível descritivo do teste 

PAS Pressão arterial sistólica 

PCR Reação em cadeia da Polimerase 

PEVE Pressão de enchimento do ventrículo esquerdo 

PPVE Parede posterior (ou livre) do ventrículo esquerdo 



 

PVEd Espessura da parede livre do ventrículo esquerdo na diástole 

PVEs Espessura da parede livre do ventrículo esquerdo na sístole 

Relação E/A VM Relação das ondas E e A da valva mitral 

RS Ritmo sinusal 

s segundos 

Seg. ST Segmento ST 

SIV Septo interventricular 

SIVd Espessura do septo interventricular na diástole 

SIVd/PVEd Relação septo - parede 

SIVs Espessura do septo interventricular na sístole 

T4 Hormônio tireoidiano T4 total 

TANS Taquicardia atrial não sustentada 

TPC Tempo de preenchimento capilar 

TRIV Tempo de relaxamento isovolumétrico 

TS Taquicardia sinusal 

TV Taquicardia ventricular 

TVNS Taquicardia ventricular não sustentada 

USP Universidade de São Paulo 

VCI  Departamento de Cirurgia  

VCM Departamento de Clínica Médica 

VE Ventrículo esquerdo 

Vel. Máx. Onda A VM Velocidade máxima do fluxo da onda A da valva mitral 

Vel. Máx. Onda E VM Velocidade máxima do fluxo da onda E da valva mitral 

VHS Vertebral Heart Size  

VSVE Via de saída do ventrículo esquerdo 



 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO ............................................................................................... 27 

2  REVISÃO DA LITERATURA .......................................................................... 29 

2.1  INDICAÇÕES ................................................................................................. 31 

2.1.1  Esclarecimento de manifestações clínicas relacionadas à presença 

de alterações no ritmo cardíaco .................................................................. 31 

2.1.2  Avaliação de isquemia miocárdica.............................................................. 32 

2.1.3  Avaliação do risco, prognóstico e ritmo em grupos com ou sem 

sintomas ........................................................................................................ 33 

2.1.4  Avaliação da terapêutica antiarrítmica ....................................................... 35 

2.2  ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL EM FELINOS......... 35 

2.3  CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA ............................................................. 39 

3  OBJETIVOS ................................................................................................... 44 

4  MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................... 45 

4.1  LOCAL DO ESTUDO ...................................................................................... 45 

4.2  ANIMAIS E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO ........................................................ 45 

4.3  ANAMNESE E EXAME FÍSICO ...................................................................... 46 

4.4  MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL ................................................... 47 

4.5  AVALIAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA ...................................................... 47 

4.6  EXAME RADIOGRÁFICO ............................................................................... 48 

4.7  EXAMES LABORATORIAIS ........................................................................... 49 

4.7.1  Hemograma ................................................................................................... 49 

4.7.2  Glicemia ......................................................................................................... 50 

4.7.3  Bioquímica Sérica ......................................................................................... 50 

4.7.4  Determinação do Hormônio Tireoidiano T4 total ........................................ 50 

4.7.5  Genotipagem ................................................................................................. 51 

4.8  EXAME ECOCARDIOGRÁFICO CONVENCIONAL ....................................... 51 

4.8.1  Avaliação do Ventrículo Esquerdo .............................................................. 52 

4.8.2  Avaliação do Átrio Esquerdo ....................................................................... 53 

4.8.3  Estudo Doppler ............................................................................................. 55 

4.9 ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL (SISTEMA 

HOLTER) ........................................................................................................ 57 

4.10  ANÁLISE ESTATÍSTICA ................................................................................. 59 



 

5  RESULTADOS ............................................................................................... 60 

5.1  IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS .................................................................... 60 

5.2  ANAMNESE E EXAME FÍSICO ...................................................................... 60 

5.3  MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL ................................................... 62 

5.4  AVALIAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA ...................................................... 62 

5.5  EXAME RADIOGRÁFICO ............................................................................... 62 

5.6  EXAMES LABORATORIAIS ........................................................................... 63 

5.6.1  Hemograma, bioquímica sérica, eletrólitos, glicemia e T4 total ................ 63 

5.6.2  Genotipagem ................................................................................................. 63 

5.7  AVALIAÇÃO ECOCARDIOGRÁFICA ............................................................. 64 

5.8  ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL POR 24 HORAS 

(EDA - 24h) ..................................................................................................... 64 

6  DISCUSSÃO .................................................................................................. 72 

6.1  ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL EM FELINOS......... 75 

7  CONCLUSÕES .............................................................................................. 81 

 REFERÊNCIAS .............................................................................................. 82 

 APÊNDICES ................................................................................................... 91 

 ANEXOS ....................................................................................................... 108 

 

 

 

 

 

 



27 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

A atividade elétrica do coração pode ser avaliada por dois métodos 

complementares de exame eletrocardiográfico: o de superfície (ECG) e o contínuo, 

este último realizado por meio da eletrocardiografia dinâmica ambulatorial (EDA). O 

que diferencia principalmente um método do outro é o tempo de duração de cada 

um deles. O ECG de superfície tem duração de poucos minutos, enquanto a EDA 

compreende um período de 24 horas (MILLER et al., 1999; CÔTÉ, 2010; MILLER; 

ZIPES, 2010). 

A eletrocardiografia dinâmica ambulatorial, conhecida também por 

monitorização Holter, vem se tornando uma importante ferramenta de auxílio 

diagnóstico na medicina veterinária de pequenos animais, documentando e 

quantificando a frequência e gravidade das arritmias cardíacas. Comumente, a 

monitorização Holter registrada por um período de 24 a 48 horas, determina com 

maior precisão o diagnóstico de eventos arrítmicos significativos, quando estes não 

são demonstrados pelo ECG de superfície. Clinicamente, a monitorização Holter é 

utilizada por vários motivos, dentre eles, a detecção de arritmias intermitentes, 

correlação dos sintomas (pré-síncope, síncope e letargia) com eventos arrítmicos, 

determinação da necessidade de uma terapia antiarrítmica, avaliação da eficácia 

dessa terapia, e como suporte de triagem para cardiomiopatias não classificadas 

(BRIGHT; CALI, 2000; FERASIN et al., 2002; HARVEY et al., 2005; PETRIE, 2005).  

A importância da EDA foi muito bem documentada e comprovada em estudo 

realizado por Marino et al. (1994), onde se comparou o ECG de superfície, realizado 

a cada seis horas, com a eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 48 horas, em 

cães com alterações esplênicas. Nesta pesquisa, os autores verificaram que as 

arritmias ventriculares não eram detectadas ao ECG em: 29% dos casos, quando os 

animais apresentavam mais de 3.000 CVPs/h; 50% dos indivíduos que 

demonstravam 1.000 a 3.000 CVPs/h; 100% quando havia apenas 10 a 30 CVPs/h à 

monitorização pela eletrocardiografia dinâmica ambulatorial. 

Um fato importante a ser descrito, é que a maioria dos pacientes considera a 

visita ao hospital veterinário, e a experiência em realizar um ECG de superfície, uma 

situação estressante, que pode causar uma elevação no tônus simpático 

(GOODWIN, 1998). Fato este, observado por Hamlin (1989), que em seu estudo 
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comprovou que o ECG de superfície eleva a frequência cardíaca (FC) de gatos 

normais em 54% (de 118 ± 11 a 182 ± 20 bpm), se comparado à frequência cardíaca 

determinada em casa (por auscultação ou palpação). Soma-se a isso, o fato de que 

a contenção física necessária para se realizar o ECG de superfície, pode impedir o 

desenvolvimento de arritmias associadas ao exercício (GOODWIN, 1998; WARE, 

1999; ABBOTT, 2005). 

No tocante à FC dos felinos, alguns trabalhos relatam que esta pode ser 

mensurada por diversas técnicas (HAMLIN, 1989; ABBOTT, 2005; HANAS et al., 

2009); entretanto, para minimizar o estresse do paciente no momento da realização 

do ECG de superfície em ambiente hospitalar, que pode aumentar por conseguinte 

os valores de FC, acredita-se que a monitorização Holter seja a técnica mais factível 

de avaliação da FC, tendo em vista que o indivíduo em ambiente domiciliar 

apresenta-se mais tranquilo, fornecendo valores de frequência cardíaca mais 

precisos (WARE, 1999; YAMAKI, 2001; HANAS et al., 2009). Em relação ao ritmo, 

tanto por telemetria (ABBOTT, 2005) quanto por EDA (WARE, 1999; HANAS et al., 

2009), constatou-se predomínio do ritmo sinusal nos exames dos indivíduos 

avaliados nos respectivos estudos. Alguns autores consideram a arritmia sinusal 

(AS) como um ritmo anormal ou incomum em indivíduos da espécie felina (TILLEY, 

1992; KITTLESON, 1998); muito embora, outros entendam que períodos de AS nas 

primeiras horas da manhã, em gatos saudáveis sob monitorização Holter ou por 

telemetria, situados em ambientes domésticos, podem levar a AS a ser considerada 

como uma variação de ritmo comum nos indivíduos dessa espécie (WARE, 1999; 

YAMAKI, 2001; ABBOTT, 2005). 

Ao entender que tanto a frequência quanto o ritmo cardíaco na espécie felina 

estavam pouco definidos àquela época, Fox et al. (1998), resolveram avaliar essas 

variáveis em felinos normais e com insuficiência cardíaca, através da 

eletrocardiografia dinâmica ambulatorial. Desta forma, estudos relacionados à EDA 

na espécie felina vêm sendo publicados por alguns autores (WARE, 1999; BRIGHT; 

CALI, 2000; YAMAKI, 2001; FERASIN et al., 2002; HARVEY et al., 2005; HANAS et 

al., 2009), a ponto de nos fornecer mais subsídios técnicos para um melhor 

entendimento do ritmo cardíaco felino, durante suas atividades diárias normais.    
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

  

Em 1961, Norman Jeff Holter introduziu na prática clínica uma técnica que 

permitia gravar o ECG por longos períodos durante as atividades habituais dos 

pacientes e reproduzir esta gravação de forma rápida. O sistema consistia de um 

aparelho radioeletrocardiógrafo que captava o sinal do paciente por telemetria, e de 

um gravador que armazenava os sinais eletrocardiográficos. A análise dependia 

exclusivamente de um sistema audiovisual por meio da observação do sinal pelo 

método de superposição (AVSEP – audiovisual superimposed ECG presentation). 

Desta forma, tornou-se possível contar os batimentos normais e anormais, verificar a 

frequência cardíaca em qualquer momento da gravação e registrar alterações 

intermitentes que a brevidade do ECG convencional não permitia (HOLTER, 1961). 

Com o avançar dos anos, o registro prolongado do ECG em um paciente 

durante sua atividade diária normal, tornou-se o método não invasivo mais útil para 

documentar e quantificar a frequência e a complexidade das arritmias, 

correlacionando-as com os sintomas do paciente e permitindo a avaliação do efeito 

da terapia antiarrítmica sobre arritmias espontâneas. Além disso, os gravadores 

podem documentar alterações na morfologia do complexo QRS, no segmento ST e 

na onda T (MOREIRA, 1995; PETRIE, 2005; MILLER; ZIPES, 2010). 

Como descrito, o registro contínuo do ECG representa o tradicional sistema 

Holter, que pode ser gravado em fita, cartão digital, ou até mesmo na memória 

interna de gravadores mais modernos, através de duas ou três derivações do ECG 

em 24 horas (PETRIE, 2005; GRUPI, 2008). A precisão interpretativa dos registros 

de longa duração varia com o sistema utilizado, mas a maioria dos computadores 

que são capazes de acessar a mídia de registro são suficientemente precisos para 

que se atinjam as necessidades clínicas. Todos os sistemas, potencialmente podem 

registrar mais informação do que o profissional necessita ou pode assimilar. Desde 

que o sistema detecte importantes episódios de atividade ectópica, taquicardia 

ventricular (TV) ou intervalos de assistolia, e quantifique estas anormalidades, o 

profissional provavelmente receberá toda a informação de que necessita (WARE, 

1998; KENNEDY, 2004). 

O equipamento básico contém um conjunto para o registro do ECG, composto 

por gravador, cabos e eletrodos, e um sistema de análise composto por módulo de 
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transferência da gravação e software de análise específico. Inicialmente gravado em 

fita magnética e processado analogicamente, atualmente, são feitas gravações 

digitalizadas em cartões de memória ou na memória interna do gravador, e todo o 

processamento também é digitalizado. Isso permitiu a construção de gravadores 

pequenos, com baixo consumo de energia e sem partes móveis, como também, 

sistemas de análise mais precisos, rápidos e com maior quantidade de parâmetros 

analisados (GRUPI; DE SOUZA, 2009). 

Os sistemas de análise são compostos por um módulo de transferência, 

conversores digitais para gravações com fitas magnéticas e interface digital para 

transferência de dados dos gravadores digitais, e um sistema para tratamento do 

sinal; além disso, contam também com um programa específico, desenvolvido por 

cada fabricante, para análise, edição, tabulação e apresentação dos dados. Os 

programas de um fabricante não se comunicam com os dos outros, e os arquivos 

gerados pelo gravador de um fabricante só poderão ser analisados pelo seu 

programa de análise (WARE, 1998; GRUPI, 2008).  

Os sistemas de análise permitem a reprodução completa dos batimentos, sem 

interrupção da gravação, fornecem uma pré-análise do eletrocardiograma com 

quantificação dos batimentos, e permitem uma completa interação com o analista. 

Os dados são apresentados na forma de gráficos e tabelas, e os segmentos mais 

significativos do ECG são impressos em tiras com diversas durações e ampliações 

(GRUPI; DE SOUZA, 2009). 

Para o registro do Holter, comumente são utilizadas três derivações bipolares 

precordiais, obtidas a partir de quatro ou cinco eletrodos posicionados no tórax, após 

tricotomia e preparo adequado da pele (MOREIRA, 1995; PETRIE, 2005; GRUPI; 

DE SOUZA, 2009). Alguns sistemas podem fornecer uma reconstituição das 12 

derivações a partir de cinco eletrodos (sistema EASI) ou a partir de sete eletrodos 

(ortogonal convencional); há ainda sistemas que registram as 12 derivações 

convencionais (WARE, 1998; GRUPI, 2008; MILLER; ZIPES, 2010). A melhor 

visualização da onda P se dá através da configuração de derivações precordiais, 

enquanto o sistema ortogonal é preferível para a eletrocardiografia de alta resolução 

(ECGAR) e vetorcardiograma (MOISE; DEFRANCESCO, 1995; GOODWIN, 1998). 

Todavia, em cães de pequeno porte ou em felinos, os eletrodos permanecem bem 

mais próximos entre si devido ao pequeno tamanho do tórax (WARE, 1998; PETRIE, 

2005), o que por vezes dificulta a realização destas configurações pré-estabelecidas. 
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A eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA-24h) já está 

consolidada na rotina clínica da medicina humana, principalmente pelas pequenas 

dimensões e o menor peso que os novos gravadores apresentam (MILLER; ZIPES, 

2010). O panorama vem mudando na medicina veterinária, pelo fato de existirem 

bons gravadores com menor faixa de preço, e pelo custo do exame não constituir 

mais fator de queixa por parte dos proprietários, tendo em vista o valor diagnóstico 

que esse benefício traz para a saúde dos animais. 

 

 

2.1 INDICAÇÕES 
 

 

 As indicações para utilização do Holter podem ser divididas em quatro grupos: 

esclarecimento de manifestações clínicas relacionadas à presença de alterações no 

ritmo cardíaco; avaliação de isquemia miocárdica; avaliação do risco de eventos 

cardíacos futuros e avaliação terapêutica (MOREIRA, 1995; GRUPI; DE SOUZA, 

2009). 

 

 

2.1.1  Esclarecimento de manifestações clínicas relacionadas à presença de 

alterações no ritmo cardíaco 

 

 

A elucidação das manifestações clínicas, provavelmente relacionadas às 

arritmias, é a indicação mais frequente para o exame de Holter (GRUPI, 2008). Na 

medicina veterinária, a utilização da gravação de Holter se dá principalmente para 

avaliar pacientes com síncope, pré-síncope ou episódios de fraqueza (WARE, 1998; 

PETRIE, 2005). O registro do ECG durante a ocorrência do sintoma é o objetivo a 

ser alcançado e permite confirmar ou afastar a possibilidade do sintoma ser 

dependente ou não de uma arritmia (GRUPI; DE SOUZA, 2009). 

Nos casos em que a etiologia do episódio de síncope não esteja bem 

definida, mesmo com uma boa anamnese, exame físico, radiografias, mensuração 

da pressão arterial, ecocardiograma e eletrocardiograma de superfície, a 
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eletrocardiografia dinâmica ambulatorial pode definir o diagnóstico. Mesmo que o 

evento de síncope não ocorra durante o registro do Holter, informações sobre o 

ritmo cardíaco podem ser de grande valia para elucidar a causa da mesma, por meio 

do registro de distúrbios do ritmo (MOISE; DEFRANCESCO, 1995; WARE, 1998; 

PETRIE, 2005). Exemplificando tais condições, temos: bradicardia súbita, pausas 

prolongadas, bloqueio atrioventricular (BAV) não relacionado a fenômenos vagais, 

BAV de segundo grau do tipo II ou BAV de grau avançado, taquicardias paroxísticas 

e fibrilação atrial. Assim, é possível inferir, com grande probabilidade de acerto, sua 

correlação com os sintomas (GRUPI; DE SOUZA, 2009; MILLER; ZIPES, 2010). 

De acordo com uma análise retrospectiva realizada por Miller et al. (1999), em 

cães com síncope submetidos ao Holter, a arritmia pode ser admitida como causa 

do episódio de síncope, com base na severidade da mesma quando detectada ao 

exame de Holter, nas outras manifestações clínicas, incluindo a evidência de doença 

cardíaca estrutural e predisposição racial à cardiopatia, além de se levar em 

consideração a prevalência de arritmias similares em animais normais. Nesse 

mesmo estudo, os autores reforçam que devido à natureza intermitente das 

arritmias, a monitorização com Holter identifica maior porcentagem de arritmias em 

cães clinicamente normais ou que apresentem síncopes, do que o eletrocardiograma 

convencional, uma vez que um breve registro de três minutos corresponde apenas a 

0,2% das despolarizações cardíacas totais que ocorrem durante um dia. 

 

 

2.1.2 Avaliação de isquemia miocárdica 

 

 

O aumento da demanda e/ou a diminuição da oferta de O2 ao miocárdio, são 

os determinantes principais para o surgimento de isquemia miocárdica em seres 

humanos, que poderá ser sintomática ou assintomática (silenciosa), sendo esta 

última a mais frequente (GRUPI; DE SOUZA, 2009). Na medicina veterinária, a 

utilização do Holter para avaliação da isquemia miocárdica também tem sua 

importância. Alterações do segmento ST, provavelmente relacionadas a esse evento 

isquêmico, podem ser identificadas em alguns cães com estenose aórtica 
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subvalvular, ou em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica (MOISE; 

DEFRANCESCO, 1995). 

 

2.1.3 Avaliação do risco, prognóstico e ritmo em grupos com ou sem sintomas 

 

 

Tratando-se de avaliação de risco e prognóstico, o exame de Holter é, talvez, 

aquele que investiga um maior número de variáveis na ocorrência de eventos 

cardíacos adversos, pois pode estudar o fator disparador das taquicardias 

(extrassístoles), a atividade do sistema nervoso autônomo (variabilidade da 

frequência cardíaca) e a ocorrência de isquemia miocárdica, que também pode atuar 

como elemento modulador de um substrato arritmogênico (GRUPI; DE SOUZA, 

2009). A obtenção do eletrocardiograma de alta resolução (ECGAR) a partir de 

gravações de Holter, onde se avalia a presença de potenciais tardios, vem sendo 

estudado na medicina veterinária (FERREIRA, 2003; SANTILLI et al., 2009; 

CHAMAS, 2011), e apesar dos resultados promissores, esta nova opção ainda não 

encontra-se difundida comercialmente. 

A ocorrência de extrassístoles, tanto atriais quanto ventriculares, é um evento 

comum nas gravações de Holter, inclusive de indivíduos sem doença cardíaca 

(MILLER; ZIPES, 2010). Dados referentes a um grupo formado por 625 indivíduos 

saudáveis, da espécie humana, mostraram que as arritmias atriais ocorrem em 68% 

dos indivíduos entre 15 e 30 anos; em 84% dos que tem entre 31 e 64 anos; e em 

95% dos com 65 anos ou mais; já em relação às extrassístoles ventriculares, estas 

apresentaram a seguinte prevalência: entre 15 e 30 anos, de 53%; entre 31 e 64 

anos, de 65%; e naqueles com 65 anos ou mais, foi de 90% (PAULA, 2002). 

Kennedy et al. (1985), demonstraram que humanos sem cardiopatia , mas com 

extrassístoles ventriculares frequentes e, em alguns casos, complexas, 

apresentaram, após segmento de 10 anos, evolução semelhante à de pacientes 

normais ou com doença coronariana mínima. As arritmias ventriculares são 

consideradas fatores de risco quando associadas à doença cardíaca em humanos, 

entretanto, a alta incidência de ectopias ventriculares por períodos longos, pode 

ocasionar assincronismo da condução ventricular, acarretando aumento dos 
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diâmetros do ventrículo esquerdo e disfunção ventricular concomitante (TAKEMOTO 

et al., 2005). 

A literatura pertinente contém diversas publicações relacionando a ocorrência 

de extrassístoles ventriculares quando frequentes e repetitivas (pares ou episódios 

de TVNS), como fator independente de risco para morte súbita cardíaca (MSC), 

quando associadas à presença de doença cardíaca, tanto em seres humanos 

(MOREIRA, 1995), como em cães (GOODWIN, 1998). Entretanto, alguns autores 

que estudaram o assunto, chamam a atenção para a relevância da disfunção 

ventricular como fator fundamental para a pior evolução dos pacientes humanos. 

Além disso, as arritmias ventriculares apresentam valor preditivo negativo alto e 

valor preditivo positivo baixo (MOSS et al., 1975; RUBERMAN et al., 1977; BIGGER 

et al., 1984). 

A eletrocardiografia dinâmica ambulatorial (Holter) vem constituindo-se 

amplamente em meio diagnóstico útil na cardiologia de pequenos animais desde 

1991, quando Hall et al., analisaram o Holter de 16 cães de diferentes raças para 

normalização dos valores de frequência cardíaca mínima e máxima, encontrando 

pequeno número de complexos ventriculares intermitentes e isolados nesses 

animais, particularmente naqueles da raça Boxer. Na realização do Holter de 228 

cães sadios da raça Beagle, Ulloa, Houston e Altrogge (1995), observaram baixa 

frequência de ocorrência das seguintes arritmias: complexos ventriculares 

prematuros, BAV de segundo grau e escapes supraventriculares; observaram 

também, que a frequência cardíaca máxima desses animais ocorria nos períodos de 

máximo contato com os seres humanos (ex: horários de alimentação e higiene), e 

que a mínima ocorria em sua ausência. 

Uma contribuição expressiva ao estudo da eletrocardiografia dinâmica 

ambulatorial, foi dada por Leomil Neto et al. (2002), ao estudarem o Holter de 30 

cães normais, onde observaram que as ectopias ventriculares foram mais frequentes 

na raça Boxer do que nas raças Cocker Spaniel e Doberman, embora tais 

batimentos ectópicos não tenham ultrapassado o número de 50 por registro. 

A monitorização Holter, comumente utilizada para avaliar a presença de 

complexos ventriculares prematuros (CVPs) associados à cardiomiopatia dilatada, 

cardiomiopatia oculta ou síncope de causa desconhecida (MEURS et al., 2001; 

LEOMIL NETO et al., 2002; WESS et al., 2010), também é parte importante do 

diagnóstico e manejo da cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito (CAVD) 
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do Boxer (SPIER; MEURS, 2004; MEURS, 2005); assim como, contribui para a 

caracterização da síndrome hereditária  de MSC em cães Pastores Alemães jovens 

(MOISE et al., 1994; WARE, 1998), que vêm a óbito devido à taquicardia e fibrilação 

ventricular, sem nenhuma outra alteração cardíaca perceptível. 

 

2.1.4 Avaliação da terapêutica antiarrítmica 

 

 

A eletrocardiografia dinâmica ainda auxilia na monitorização do tratamento 

antiarrítmico instituído, quando realizado antes e após 30 dias do início da terapia, 

avaliando-se a eficácia e segurança da terapia antiarrítmica estabelecida, e 

observando-se a possível presença de efeito pró-arrítmico associado ao 

medicamento utilizado (MEURS, 2004). No entanto, para tal avaliação, deve-se levar 

em consideração a variação basal diária espontânea que pode ocorrer no número de 

extrassístoles, o que pode ser confundido com efeito antiarrítmico (MEURS, 2005). 

Acredita-se que, para certificar-se do efeito antiarrítmico de um medicamento, deve-

se observar redução de, pelo menos, 64 a 85% das extrassístoles ventriculares 

isoladas, e 90% dos episódios de taquicardia ventricular num Holter controle 

(MOISE; DEFRANCESCO, 1995; MEURS, 2005). 

 

 

2.2 ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL EM FELINOS 
 

 

Apesar da eletrocardiografia dinâmica ambulatorial ser utilizada com mais 

frequência em cães, o seu uso também pode estender-se para outras espécies, 

dentre elas, a espécie felina. De forma geral, o gravador é fixado diretamente no 

dorso do paciente, ou colocado dentro de um colete protetor específico (PETRIE, 

2005; FERASIN, 2012). Anteriormente, o peso do aparelho (500g) constituiu um 

fator limitante para a liberdade de movimentos em alguns gatos submetidos a esta 

técnica (WARE, 1998), porém, com o passar do tempo, a utilização de gravadores 

mais leves (100g), reduziram substancialmente essa limitação (HANAS et al., 2009). 

Em situações especiais, em que o gato seja muito pequeno ou apresente-se em 
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condições clínicas debilitantes, deve-se ter a cautela em deixar o paciente numa 

gaiola, com o gravador colocado sobre a mesma, ao invés de fixá-lo diretamente ao 

corpo do animal. Neste caso, deve-se levar em consideração que o animal não pode 

manter as atividades diárias normais, devido à restrição de movimentos (WARE, 

1998; PETRIE, 2005). 

Os estudos referentes à eletrocardiografia dinâmica ambulatorial em gatos, 

ainda são poucos, porém, vêm obedecendo uma escala crescente em termos de 

publicação científica. A utilização do Holter em um gato com cardiomiopatia 

hipertrófica (CMH), que não apresentou arritmia ao ECG de superfície, constitui-se 

no primeiro relato dessa técnica na espécie felina. O primeiro Holter constatou a 

presença de complexos ventriculares prematuros (CVPs) infrequentes e um episódio 

de taquicardia ventricular (TV). No Holter controle do paciente em questão, 

observou-se a presença de CVPs infrequentes, bigeminismo ventricular e vários 

episódios de TV. Mesmo com os eventos arrítmicos, o paciente encontrava-se alerta 

e alimentando-se normalmente; deu-se início no entanto, à terapia farmacológica, 

porém, o animal apresentou morte súbita cardíaca (MSC) na noite seguinte 

(GOODWIN; LOMBARD; GINEX, 1992). 

Com o conceito de que a incidência clínica, frequência e o comportamento 

das arritmias cardíacas na espécie felina estavam pouco definidos àquela época, 

Fox et al. (1998), resolveram utilizar o Holter em 18 gatos normais e 13 com 

insuficiência cardíaca (IC), mantidos em ambiente hospitalar. A média da frequência 

cardíaca (FC) mínima no grupo dos normais foi de 117 ± 15 bpm e de 128 ± 44 bpm 

nos gatos com IC; a FC média no grupo dos normais foi de 151 ± 16 bpm e de 157 ± 

49 bpm nos pacientes com IC; Já a média da FC máxima foi de 241 ± 21 bpm nos 

gatos normais e de 191 ± 60 bpm nos com IC. Ao comparar os dois grupos, houve 

diferença estatística apenas na FC máxima (p = 0,009). Em relação às arritmias, os 

animais do grupo normal apresentaram raros CVPs isolados e complexos atriais 

prematuros (CAPs) infrequentes. Os pacientes com IC também apresentaram raros 

CVPs isolados e CAPs infrequentes, porém, constatou-se a presença de TV 

frequente nos animais desse grupo, onde cinco vieram a óbito em decorrência de 

arritmias terminais. 

Em meio a busca por mais informações, Ware (1999), empregou a técnica de 

Holter em 20 gatos considerados normais; conquanto fez a divisão em dois grupos, 

um com 10 gatos jovens com idade compreendida entre um e quatro anos, e um 
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outro, com 10 gatos considerados senis, com faixa etária entre oito e 14 anos. 

Alguns animais precisaram ser tranquilizados com acepromazina ou butorfanol, para 

que o gravador fosse fixado ao dorso dos mesmos. A FC média no período de 24 

horas não diferiu estatisticamente entre os grupos, sendo de 157,6 ± 5,7 bpm nos 

gatos jovens e de 156,3 ± 6,4 bpm nos gatos senis. Já a FC média das fêmeas 

(166,8 ± 5,8 bpm) foi maior quando comparada à FC média dos machos (147,1 ± 4,4 

bpm), resultando em diferença estatística (p < 0,02). A média da FC mínima obtida 

nas fêmeas (116,9 ± 4,9 bpm) também foi maior em relação à média da FC mínima 

encontrada nos machos (96,5 ± 3,7 bpm), resultando em diferença estatística (p < 

0,01). Os valores de FC máxima no gênero e nos grupos não diferiram 

estatisticamente. Na análise do ritmo, constatou-se que o ritmo sinusal (RS) foi 

predominante nos animais avaliados, porém, períodos de arritmia sinusal (AS) foram 

evidentes na maioria dos gatos, principalmente nas primeiras horas da manhã. Em 

relação às arritmias atriais, tanto os gatos jovens quanto os senis apresentaram 

raros CAPs. No tocante às arritmias ventriculares, constatou-se a presença de raros 

CVPs nos gatos jovens e uma frequência maior dessa arritmia nos gatos senis. 

Também observou-se a presença de dois episódios de TV em um gato senil e de 

ritmo idioventricular acelerado em outro gato com idade avançada.  

Uma análise retrospectiva feita por Bright e Cali (2000), visando comprovar a 

utilidade clínica do Holter em 58 cães e dois gatos com histórico de síncope e 

fraqueza intermitente, teve importância significativa. Nos registros constava-se que 

um dos gatos era Persa, jovem, com diagnóstico de CMH. O referido paciente não 

apresentava arritmias quando fora submetido ao ECG de superfície; porém, ao ser 

submetido ao exame de Holter, revelou episódios de TV paroxística. O outro gato 

não apresentava definição racial, tinha 10 anos e cursava com diagnóstico de 

cardiomiopatia restritiva. Ao contrário do primeiro paciente, esse apresentou 

arritmias ventriculares frequentes ao ECG de superfície, e no exame de Holter, 

observou-se presença de CVPs frequentes e episódios de TV paroxística. 

Na padronização do Holter em gatos clinicamente normais, sem definição 

racial, realizada por Yamaki (2001), constatou-se que a FC média foi de 151,7 ± 25,9 

bpm; a média da FC mínima foi de 101,2 ± 22,1 bpm, e a média da FC máxima 

correspondeu a 244,1 ± 18,7 bpm. A arritmia sinusal foi uma variação de ritmo 

comum em 95% dos animais avaliados. Em relação às arritmias ventriculares, seis 

animais apresentaram CVPs isolados, resultando numa freqüência de ocorrência de 
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30% dos animais. No tocante às arritmias atriais, verificou-se que são de ocorrência 

rara em felinos clinicamente sadios, resultando numa frequência de ocorrência de 

10% dos animais. É mister ressaltar que não foram registrados episódios de pausas, 

distúrbios de condução atrioventriculares, e alterações dos segmentos ST no 

referido estudo. 

Ferasin et al. (2002), relataram o caso de um gato doméstico de pêlo curto, 

jovem, que apresentou histórico de síncopes recorrentes durante um período de três 

semanas. A análise do Holter revelou episódios frequentes de BAV de terceiro grau 

(completo) com episódios de parada ventricular; os episódios de síncope coincidiram 

com os longos períodos de inatividade ventricular. Houve o implante de marcapasso 

transjugular permanente, prevenindo os eventos de síncope por um período de três 

meses. Após esse tempo, o paciente apresentou recidiva do quadro, e no ECG de 

superfície detectou-se BAV completo. O marcapasso foi reprogramado, entretanto, a 

condição geral do paciente deteriorou-se nas duas semanas subsequentes, a ponto 

do proprietário optar pela eutanásia. 

Abbott (2005) deu sua contribuição, ao avaliar a FC e sua variabilidade em 16 

gatos saudáveis, em casa e no ambiente hospitalar. Inicialmente, obteve-se a FC 

através de ECG gravado simultaneamente ao exame ecocardiográfico de cada 

animal; neste caso, a média dos valores da FC foi de 187 ± 25 bpm. Posteriormente, 

utilizou-se um dispositivo de telemetria em cada animal, que por sua vez foram 

confinados no interior de uma gaiola em uma sala silenciosa do hospital veterinário, 

a fim de obter o registro da atividade elétrica cardíaca durante um período de três a 

seis horas. Nessa condição, a média dos valores da FC foi de 150 ± 23 bpm. Após o 

tempo de registro na sala do hospital veterinário, cada gato foi retirado da gaiola e 

encaminhado para o seu ambiente domiciliar, onde se ajustou o dispositivo de 

telemetria para uma nova gravação, obedecendo o mesmo tempo. No ambiente 

domiciliar, a média dos valores da FC foi de 132 ± 19 bpm. Houve diferença 

estatística ao comparar a FC dos gatos durante o exame ecocardiográfico com a FC 

por telemetria dos gatos na sala do hospital veterinário (p < 0,0001); ao comparar a 

FC dos gatos na sala do hospital veterinário em relação à FC por telemetria em 

ambiente domiciliar (p < 0,0019), e na comparação entre a FC dos gatos durante o 

exame ecocardiográfico com a FC por telemetria em ambiente domiciliar (p < 

0,0001). A arritmia sinusal foi frequentemente observada nos gatos em repouso. 

Diferenças significativas nos perfis de variabilidade da frequência cardíaca 
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sugeriram que o tônus simpático foi maior (e o tônus parassimpático menor), quando 

os gatos estiveram no hospital veterinário. 

 A utilização da monitorização eletrocardiográfica dinâmica em dois gatos com 

CAVD foi relatada por Harvey et al. (2005). Ambos apresentavam episódios de BAV 

completo e ectopias ventriculares ao Holter. O animal mais velho também 

apresentou bigeminismo ventricular, TV e fenômeno R sobre T. A eutanásia foi 

realizada após o terceiro dia do diagnóstico das arritmias no animal mais jovem, e 

após 16 dias da confirmação dos eventos arrítmicos, o segundo animal veio a óbito. 

Hanas et al. (2009), utilizaram um aparelho digital, moderno e leve (100g), no 

emprego da técnica de Holter em 23 gatos saudáveis, não sedados, em ambiente 

domiciliar. A FC média obtida foi de 168 ± 25 bpm; já a média da FC mínima foi de 

131 ± 23 bpm. Em relação à média da FC máxima, os valores encontrados 

corresponderam a 235 ± 25 bpm. O ritmo sinusal foi predominante em todos os 

gatos avaliados; conquanto, se faz necessário ressaltar que a arritmia sinusal 

ocorreu de maneira intermitente em 18 gatos (78%). Em relação às arritmias 

ventriculares, constatou-se a presença de CVPs isolados em 18 gatos (78%) do 

estudo. O caráter de polimorfismo foi observado nos CVPs isolados de sete gatos, 

como também ocorreu a presença de CVPs pareados em três, e bigeminismo 

ventricular em quatro dos animais. Os gatos senis (sete a 15 anos) apresentaram 

mais CVPs que os gatos jovens (um a seis anos), resultando em diferença 

estatística (p = 0,04). Continuando na variável idade, também ressalta-se que os 

gatos com idade inferior ou igual a seis anos apresentaram uma menor FC quando 

comparados aos com idade superior a seis anos, resultando em diferença estatística 

(p = 0,002). A presença de CAP foi rara, ocorrendo apenas em um animal.  

 

 

2.3 CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA 
 

 

Desde a descrição inicial da cardiomiopatia hipertrófica (CMH) em 1970, 

esforços substanciais têm sido realizados para uma melhor caracterização da 

enfermidade (LIU; MARON; TILLEY, 1981; HÄGGSTROM, 2003; FERASIN, 2012). A 

cardiomiopatia hipertrófica é uma enfermidade cardíaca de importância relevante em 

seres humanos e gatos, porém rara em cães (ATKINS et al., 1992; RUSH et al., 
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2002; CESTA et al., 2005; ABBOTT, 2010). Outrora, a cardiomiopatia dilatada 

(CMD) representou uma enfermidade comum em gatos, quando associada à 

deficiência de taurina (SKRODZKI; TRAUTVETTER; MONCH, 1991; FOX; 

STURMAN, 1992). Após o reconhecimento da suplementação em quantidades 

adequadas de taurina nas dietas felinas, houve uma redução significativa na 

prevalência da CMD nessa espécie (FERASIN et al., 2003), e desde então a CMH é 

a forma mais comum de cardiomiopatia felina (HÄGGSTROM, 2003). 

A CMH é uma enfermidade do miocárdio ventricular, principalmente do 

ventrículo esquerdo, caracterizada por hipertrofia primária concêntrica simétrica, 

assimétrica ou localizada, podendo apresentar-se de forma leve à grave, sem 

dilatação da câmara ventricular esquerda (RUSH et al., 2002; SCHWARTZ, 2003). O 

termo “primária” nesse contexto, significa que a hipertrofia ocorre devido a uma 

alteração inerente ao miocárdio e não secundariamente a uma sobrecarga de 

pressão ou estimulação hormonal (KITTLESON, 1998). A hipertrofia concêntrica do 

ventrículo esquerdo pode desenvolver-se, também, secundariamente à estenose 

aórtica, à hipertensão arterial sistêmica, ao hipertireoidismo e à acromegalia (LIU; 

PETERSON; FOX, 1984; KITTLESON et al., 1992; SAMPEDRANO et al., 2006; 

TREHIOU-SECHI et al., 2012). 

De acordo com Rush (1998), a etiologia da CMH em felinos, de forma geral, 

ainda não estava completamente esclarecida; entretanto, algumas evidências 

sugeriam que uma anormalidade na codificação dos genes das proteínas 

sarcoméricas fosse a causa em alguns felinos. A primeira família de gatos Maine 

Coon com CMH foi identificada 35 anos após a primeira identificação familial em 

humanos. A enfermidade foi reproduzida após o cruzamento de gatos Maine Coon 

afetados com não afetados e afetados com afetados. O curso da enfermidade foi 

mais acelerado nos animais oriundos de pais afetados. Estes dados sugerem que, 

nesta raça, a CMH é uma enfermidade hereditária, possuindo um padrão 

autossômico dominante, como em seres humanos (KITTLESON et al., 1999). 

Estudos moleculares, começaram a apontar uma mutação autossômica dominante, 

identificada no gene da proteína C ligada à miosina (MyBPC3-A31P), em gatos 

Maine Coon e Ragdoll com CMH (MEURS et al., 2005, 2007; FRIES; HEANEY; 

MEURS, 2008). A partir daí, outros estudos foram realizados, respaldando 

cientificamente a correlação dessa mutação genética com a CMH, principalmente 
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em gatos Maine Coon (MEURS et al., 2009; MARY et al., 2010; GODIKSEN et al., 

2011; LONGERI et al., 2013).  

Num período de 10 anos, Kittleson (1998) diagnosticou 249 gatos com CMH 

moderada à grave na Universidade de Davis, Califórnia, enquanto Fox, Liu e Maron 

(1995), diagnosticaram, no período de dois anos, 46 gatos acometidos pela 

enfermidade no Animal Medical Center. A faixa etária dos felinos acometidos variou 

de três meses a 17 anos, com idade média de cinco a sete anos. Uma nota 

importante foi publicada por Fujii et al. (2001), onde relataram o diagnóstico de CMH 

em dois filhotes de gatos com apenas dois meses de idade. De acordo com Rush et 

al. (2002), existe uma predisposição sexual, em que os machos são mais 

suscetíveis. Gatos domésticos de pêlo curto e das raças Maine Coon e Ragdoll são 

os mais frequentemente afetados (MEURS et al., 2007; GUNDLER; TIDHOLM; 

HAGGSTROM, 2008), seguidos pelos persas, siameses, absínios e himalaios 

(ATKINS et al., 1992; RUSH et al., 2002). 

A cardiomiopatia hipertrófica exerce um impacto negativo na performance 

cardíaca por meio de numerosos mecanismos. Classicamente, a CMH grave é 

caracterizada por miocárdio ventricular espesso com uma câmara ventricular normal 

ou diminuída, que impede o preenchimento diastólico. A hipertrofia concêntrica 

resulta em câmara rígida, rigidez esta que causa um aumento na pressão diastólica 

ventricular esquerda e aumentos progressivos na pressão atrial esquerda, para 

preencher efetivamente o ventrículo esquerdo com sangue (RUSH, 1998; ABBOTT, 

2010). O aumento da rigidez miocárdica resulta em elevadas pressões no átrio 

esquerdo e nas veias pulmonares, levando ao aparecimento de edema pulmonar ou 

efusão pleural em felinos. Esta última aparece em alguns gatos, em decorrência da 

elevação crônica da pressão atrial esquerda que atinge o circuito vascular pulmonar, 

podendo levar à hipertensão pulmonar com eventual insuficiência cardíaca 

congestiva direita ou biventricular (KITTLESON, 1998).  

A orientação anormal dos músculos papilares, comumente produz movimento 

anterior sistólico da válvula mitral (MASM). Portanto, o MASM produz duas 

anormalidades: primeiro, obstrui a via de saída do ventrículo esquerdo na sístole 

(estenose subaórtica dinâmica); segundo, devido à posição anormal do folheto da 

válvula mitral, o MASM cria uma regurgitação mitral. Essa regurgitação, quando 

importante, pode contribuir para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca na 

CMH felina (ABBOT, 1998). 
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O tromboembolismo arterial é uma complicação comum na CMH, ocorrendo 

em 20-40% dos gatos acometidos. Trombos em gatos com CMH podem se 

desenvolver no átrio ou na aurícula esquerda. Os trombos no átrio esquerdo 

frequentemente rompem-se, formando êmbolos que são carreados pela circulação 

sanguínea, indo alojar-se, preferencialmente, na aorta terminal, ocluindo o fluxo 

sanguíneo e liberando substâncias que promovem a vasoconstrição dos vasos 

colaterais (LASTE; HARPSTER, 1995; RUSH, 1998; FOX, 1999; SMITH et al., 

2003). A obstrução sanguínea dos membros pélvicos resulta em paresia/paralisia, 

dor, ausência de pulso e palidez de mucosas (TSUJINO et al., 2005). De acordo 

com Jandrey et al. (2008), hipercoagulabilidade, estase sanguínea e danos 

endoteliais são os fatores que contribuem para a formação dos trombos. 

Gatos com CMH podem ser identificados sob diversos cenários clínicos. O 

animal pode mostrar-se alerta ou deprimido. A respiração pode ser normal, podendo 

ocorrer taquipnéia e/ou dispnéia. O choque de ponta geralmente é forte, a menos 

que exista efusão pleural. Caso haja arritmia, pode-se detectar déficit de pulso e sua 

ausência no tromboembolismo aórtico/ilíaco ou femoral. À auscultação, pode-se 

detectar taquicardia e, às vezes, arritmia. Sopro holossistólico em foco mitral 

comumente se faz presente. O ritmo de galope, com a presença da 3ª e/ou 4ª 

bulhas, pode estar presente, indicando disfunção diastólica (SCHWARTZ, 2003; 

FERASIN, 2012). 

Nas avaliações radiográficas de tórax, pode-se observar aumento marcante 

do átrio esquerdo, associado com um desvio do ápice cardíaco para a linha média. 

Distensão das veias pulmonares, edema pulmonar intersticial ou alveolar também 

podem ser visualizados (WARE, 1995; FOX, 2000; RISHNIW, 2000). Deve-se levar 

em consideração, como critério de avaliação das medidas de VHS, os valores de 

normalidade descritos para a espécie felina (LITSTER; BUCHANAN, 2000), de 

maneira geral, como também, os valores de VHS considerados normais para gatos 

Maine Coon (OLIVEIRA et al., 2010). 

O eletrocardiograma é geralmente, porém nem sempre, anormal, 

demonstrando várias combinações de sobrecarga atrial, sobrecarga ventricular 

esquerda, bloqueio do fascículo anterior esquerdo, complexos atriais prematuros, 

taquicardia atrial, fibrilação atrial, complexos ventriculares prematuros e taquicardia 

ventricular (TILLEY et al., 1977; DARKE; BONAGURA; KELLY, 2000). 
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O exame ecocardiográfico avalia a intensidade da hipertrofia ventricular 

esquerda e as dimensões das câmaras cardíacas, como também detecta a 

obstrução dinâmica do fluxo da via de saída do ventrículo esquerdo, verifica a 

função do miocárdio, detecta trombo intracavitário e diagnostica outras condições 

cardíacas. A hipertrofia patológica diagnosticada pela ecocardiografia bidimensional 

e em modo M requer uma espessura ≥ 6 mm do septo interventricular ou da parede 

livre do ventrículo esquerdo avaliada ao final da diástole (FOX; LIU; MARON, 1995; 

KOFFAS et al., 2008). 

Laboratorialmente, podem-se detectar elevações nas atividades séricas das 

enzimas creatinaquinase (CK), aspartato aminotransferase (AST) e alanina 

aminotransferase (ALT) em gatos com CMH (BONAGURA; LEHMKUHL, 1998). 

Quadros relacionados com azotemia pré-renal também foram relatados por Fettman 

e Rebar (2007) e Gouni et al. (2008).  

Estudos histopatológicos revelaram hipertrofia e desorganização das células 

musculares cardíacas da parede livre do ventrículo esquerdo e do septo 

interventricular, fibrose intersticial e hiperplasia fibromuscular das pequenas artérias 

coronárias intramurais (TILLEY et al., 1977; VAN VLEET; FERRANS; WEIRICH, 

1980; LIU; ROBERTS; MARON, 1993). 

A estratégia terapêutica primária nos casos de CMH consiste em melhorar a 

função diastólica. Os fármacos utilizados reduzem a frequência cardíaca, prolongam 

a duração da diástole e aumentam o tempo de preenchimento cardíaco (BRIGHT; 

GOLDEN, 1991; FOX, 1991; RUSH, 1998; ABBOTT, 2010). 

O prognóstico é determinado pela gravidade da apresentação clínica e 

ecocardiográfica da enfermidade, como também pelo diagnóstico precoce das 

arritmias (FOX, 1999; FERASIN, 2012). 
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3 OBJETIVOS 
 

 

O propósito deste estudo foi avaliar a frequência e o ritmo cardíacos, como 

também a presença de arritmias cardíacas em gatos Maine Coon, por meio da 

eletrocardiografia dinâmica ambulatorial (sistema Holter), tendo em vista que esses 

aspectos ainda estão pouco definidos na medicina felina.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 LOCAL DO ESTUDO 
 

 

 O presente estudo foi conduzido no Serviço de Cardiologia do Departamento 

de Clínica Médica – VCM/HOVET, situado na Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), no Serviço de Diagnóstico 

por Imagem do Departamento de Cirurgia – VCI/HOVET da FMVZ-USP, no Serviço 

de Laboratório Clínico do VCM/HOVET da FMVZ-USP, no Laboratório de Dosagens 

Hormonais PROVET (Instituto de Diagnósticos e Especialidades), e no Veterinary 

Cardiac Genetic Laboratory – Washington State University. 

 

 

4.2 ANIMAIS E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
 

 

 Foram avaliados 23 gatos (Felis catus – Linnaeus – 1798), machos ou 

fêmeas, da raça Maine Coon (MC), com idade compreendida entre seis e 82 meses 

(39 ± 21 meses), e peso corpóreo entre 3,7 e 8 kg (5,4 ± 1,4 kg). Os animais foram 

provenientes de proprietários e criadores da raça MC, dos municípios de Santos e 

São Paulo (SP). Um termo de consentimento livre e esclarecido foi utilizado, sendo 

assinado pelos proprietários abordados e pelo médico veterinário responsável pela 

execução do estudo (Apêndice A).  

Os animais foram previamente testados para o gene MyBPC3-A31P, e o 

conteúdo do teste genético só foi revelado ao pesquisador, após o término da coleta 

e das decodificações dos exames de Holter.  

Os critérios de inclusão estabelecidos, levaram em conta os animais que não 

estavam sob tratamento clínico à base de inibidores da enzima conversora de 

angiotensina (iECA), bloqueadores de canal de cálcio e diuréticos; animais com 

atividade plasmática de creatinina inferior a 2,3mg/dL (REYNOLDS et al., 2010); 

animais com atividade sérica de T4 total entre 1,2 e 4,8µg/dL (GRECO, 2007); 

animais com valores de pressão arterial sistêmica (PAS) ≤ 150mmHg (BROWN et 
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al., 2007), bem como, ausência de cardiopatia congênita detectada ao exame 

ecocardiográfico (ECC), conforme descrito por Kittleson (2005). 

A hipertrofia do ventrículo esquerdo foi determinada, quando por meio do EEC 

no Modo-M, a espessura da parede livre do ventrículo esquerdo e/ou do septo 

interventricular em diástole foi maior que 6mm (FOX; LIU; MARON, 1995). 

  

 

4.3 ANAMNESE E EXAME FÍSICO 
 

 

 Após a identificação de cada paciente, deu-se início à anamnese, onde cada 

proprietário foi inquirido a respeito da presença ou ausência de manifestações 

cardiorrespiratórias como: taquipneia, distrição respiratória, tosse, cansaço fácil, 

intolerância ao exercício, cianose, pré-síncope, síncope, convulsão, ascite e edema 

de membros. 

 Na sequência, procedeu-se o exame físico, avaliando inicialmente o estado 

geral do paciente em particular, e por meio de inspeção direta, foram avaliados o 

padrão e a frequência respiratória. Realizou-se a inspeção das mucosas ocular e 

oral quanto à coloração e brilho, e em seguida avaliou-se o tempo de preenchimento 

capilar (TPC). O estado de hidratação foi avaliado de maneira subjetiva, por meio da 

observação do grau de elasticidade cutânea e brilho das mucosas. Realizou-se a 

palpação dos linfonodos periféricos (quanto ao tamanho, lobulação, temperatura, 

consistência, mobilidade e sensibilidade), palpação abdominal (quanto à pesquisa 

de organomegalias ou presença de massas intracavitárias) e palpação do pulso 

arterial femoral (quanto à frequência, ritmo e intensidade). Procedeu-se a 

auscultação cardíaca, para definição do ritmo cardíaco, da frequência cardíaca e da 

classificação das bulhas cardíacas quanto à fonética, ao ritmo e à presença ou não 

de sopro. Na auscultação pulmonar investigou-se a presença de crepitação focal ou 

generalizada. Por fim, houve palpação da glândula tireóide, aferição da temperatura 

corpórea, e do peso em quilogramas (kg) de cada paciente. 
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4.4 MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 
 

 

 A determinação da PAS foi realizada pelo método não invasivo, por meio do 

dispositivo de Doppler vascular modelo DV610, da Medmega®. Na ocasião, os 

animais foram posicionados em decúbito lateral direito, permitindo a mensuração da 

circunferência do membro torácico direito ou esquerdo para posterior colocação de 

manguito do tipo neonatal, da Dixtal® (com largura correspondente a 30-40% da 

circunferência do membro) no terço médio do rádio-ulna. O transdutor foi 

posicionado entre os coxins do carpo e metacarpo, sobre a região da artéria medial, 

iniciando-se a insuflação do manguito até a interrupção do pulso. A pressão arterial 

sistólica foi caracterizada no momento do retorno da percepção do pulso (ao 

desinflar o manguito), de acordo com metodologia já estabelecida (BROWN et al., 

2007; WARE, 2007). Foram realizadas cinco mensurações consecutivas, levando-se 

em conta a média dos valores obtidos. Consideraram-se normais os valores de PAS 

≤ 150mmHg (BROWN et al., 2007). 

 

 

4.5 AVALIAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA 
 

 

 Os exames eletrocardiográficos foram realizados em eletrocardiógrafo modelo 

ECG 6, da ECAFIX®. Os animais foram posicionados em decúbito lateral direito, 

registrando-se as derivações bipolares I, II e III e as unipolares aumentadas aVR, 

aVL e aVF, bem como as pré-cordiais CV5RL (rV2), CV6LL (V2), CV6LU (V4) e V10 

em velocidade de registro de 25mm/s e calibração de 1mV igual a 1cm. 

Posteriormente, a derivação bipolar II foi registrada em velocidade de 50mm/s.  

 Os parâmetros eletrocardiográficos foram avaliados de acordo com Tilley 

(1992), e as variáveis analisadas foram: frequência cardíaca; ritmo cardíaco; eixo 

cardíaco elétrico; largura e amplitude da onda P; intervalo PR; largura do complexo 

QRS; amplitude da onda R; intervalo QT; polaridade e altura da onda T; avaliação do 

segmento ST quanto ao nivelamento e à morfologia; amplitude das ondas R e S e 

polaridade das ondas T nas derivações pré-cordiais CV5RL (rV2), CV6LL (V2) e 
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CV6LU (V4), bem como a polaridade dos complexos QRS e das ondas T na 

derivação pré-cordial V10. 

 

 

4.6 EXAME RADIOGRÁFICO 
 

 

 Para a realização do exame radiográfico de tórax, foram utilizados dois 

equipamentos radiológicos, um da RAY-TEC®, de 500mA e 125kV, modelo RT 

500/125 e o outro da Tecno Designer®, alta frequência, TD 500 HF, ambos com 

mesa radiológica portando grade antidifusora. Foram realizadas radiografias 

computadorizadas utilizando-se o sistema de radiografia computadorizada Fuji com 

leitor de placas de fósforo FCR cápsula X e cassetes com placas de fósforo como 

detector de raios X. Este equipamento possui uma estação de trabalho synapse com 

servidor Dell Power Edge 840 para identificação e controle de qualidade: CR 

CONSOLE LITE, e um monitor LCD de 21” colorido. O armazenamento e o 

gerenciamento das imagens foram realizados com o sistema PACS, que permite a 

análise qualitativa e quantitativa e posterior processamento das imagens em estação 

de laudos adequada (computador). 

 No ato do exame, os animais foram posicionados em decúbito lateral direito 

(projeção látero-lateral direita), decúbito lateral esquerdo (projeção látero-lateral 

esquerda) e decúbito dorsal (projeção ventro-dorsal), com a realização de, no 

mínimo, três projeções. A avaliação da silhueta cardíaca foi realizada utilizando-se o 

método VHS (Vertebral Heart Size), conforme metodologia proposta por Buchanan e 

Bücheler (1995). Também foi objeto de avaliação qualitativa, os campos pulmonares 

e as estruturas intratorácicas. 

 Ressalta-se, que os exames radiográficos foram realizados pelo Serviço de 

Diagnóstico por Imagem do Departamento de Cirurgia (VCI)/HOVET – FMVZ/USP. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

4.7 EXAMES LABORATORIAIS 
 

 

 Após confirmação de jejum alimentar de 12 horas, cada animal foi contido 

manualmente, procedendo-se a coleta da amostra sanguínea (aproximadamente 

10mL) a partir da veia jugular em momento único, utilizando-se seringa descartável 

de 10mL e agulha hipodérmica 22G. Imediatamente, realizou-se esfregaço 

sanguíneo com sangue in natura, bem como a mensuração da glicemia. Dando 

sequência, parte da amostra foi transferida para um tubo de ensaio da BD® contendo 

anticoagulante EDTA (ácido etilenodiamino tetracético), para a realização do 

hemograma, e em seguida, transferiu-se uma segunda parte da amostra para tubos 

de ensaio BD®, contendo gel ativador de coágulo. Os tubos de ensaio contendo gel 

ativador de coágulo foram centrifugados a 1.500G durante cinco minutos, para 

obtenção do soro sanguíneo e realização subsequente dos exames de bioquímica 

sérica (perfil renal, hepático e determinação de eletrólitos). Estes exames foram 

realizados no Laboratório Clínico do VCM/HOVET da FMVZ-USP. Parte do sangue 

também foi utilizada para genotipagem e mensuração do T4 total como descrito 

adiante. 

 

 

4.7.1 Hemograma 

 

 

 O hemograma foi realizado em contador hematológico automático para uso 

veterinário, modelo BC2800 Vet, da Mindray®, determinando-se as contagens totais 

de hemácias, leucócitos, hemoglobina, volume globular e plaquetas. A contagem 

diferencial de leucócitos foi realizada por microscopia óptica do esfregaço sanguíneo 

com sangue in natura, confeccionado no momento da coleta das amostras, e 

corados pela técnica de Rosenfeld. 

 

 

 

 



50 

 

4.7.2 Glicemia 

 

 

 A glicemia foi mensurada no aparelho glicosímetro, modelo ACCU-CHECK 

Advantage, da Roche®, imediatamente à coleta de sangue. 

 

 

4.7.3 Bioquímica Sérica 

 

 

 Para realização do perfil bioquímico, foi utilizado analisador bioquímico 

automático modelo LABMAX 240, da LABTEST®. O perfil hepático incluiu 

mensurações das atividades séricas de fosfatase alcalina (FA) e alanina 

aminotransferase (ALT), e as concentrações de proteína total e albumina. Já o perfil 

renal foi avaliado mensurando-se as concentrações séricas de ureia e creatinina. 

Determinou-se, também, a concentração sérica de sódio, potássio, cálcio total e 

fósforo. 

 

 

4.7.4 Determinação do Hormônio Tireoidiano T4 total 

 

 

 A determinação da concentração sérica do hormônio tireoidiano T4 total, foi 

realizada a partir de alíquotas de soro que foram acondicionadas em frascos de 

polietileno tipo Eppendorf®, e armazenadas em “freezer” com temperatura 

aproximada de -80°C, até o momento do processamento. Os frascos foram enviados 

ao Laboratório de Dosagens Hormonais PROVET (Instituto de Diagnósticos e 

Especialidades), que realizou as determinações em duplicata, por meio da técnica 

de radioimunoensaio (RIA) em equipamento, modelo ANSR, da ABBOT®. 

Consideraram-se normais os valores de T4 total compreendidos entre 1,2 e 4,8µg/dL 

(GRECO, 2007). 
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4.7.5 Genotipagem 

 

 

Amostras de sangue total, previamente acondicionadas em tubos a vácuo 

contendo anticoagulante EDTA, foram encaminhadas ao Veterinary Cardiac 

Genetics Laboratory da Washington State University para identificação da mutação 

no gene MyBPC3-A31P por meio de genotipagem, pela técnica de PCR (MEURS et 

al., 2007). De acordo com os resultados obtidos, os animais foram classificados em 

negativos (ausência da mutação), heterozigotos (um alelo com a mutação) ou 

homozigotos (dois alelos mutados). 

 

 

4.8 EXAME ECOCARDIOGRÁFICO CONVENCIONAL 
 

 

O EEC foi realizado no ecocardiógrafo modelo Vivid 7 Expert, da GE®, com 

recursos para estudos em modos B, M e Doppler (pulsátil, contínuo e colorido), e 

com os transdutores setoriais matriciais de 1,5 a 4 MHz e de 3 a 8 MHz. Os animais, 

livres de sedação e/ou tranquilização, foram posicionados em decúbito lateral 

esquerdo com o transdutor (setorial de 3 a 8 MHz) sobre o tórax, para obtenção das 

imagens através da janela paraesternal direita e paraesternal esquerda cranial e 

caudal. Quando necessário e quando autorizado pelo proprietário, realizou-se 

tricotomia da região torácica em toda sua extensão, entre o bordo esternal e a 

articulação costocondral. Uma camada de gel foi aplicada entre o transdutor e a 

parede torácica do animal, com a finalidade de diminuir a interferência do ar que se 

interpõe entre os mesmos. 

O exame ecocardiográfico foi realizado conforme recomendações da 

Echocardiography Committee of the Specialty of Cardiology – American College of 

Veterinary Internal Medicine (THOMAS et al., 1993) e American Society of 

Echocardiography (ASE) (BOON, 1998) quanto ao posicionamento, janelas e cortes, 

bem como à determinação de medidas e valores nos diferentes modos 

(bidimensional, modo M, e Doppler pulsado, contínuo e colorido) (BOON, 1998; 

OYAMA, 2004). Durante a realização de todo o exame ecocardiográfico, fez-se o 
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monitoramento eletrocardiográfico simultâneo (na derivação bipolar II) para facilitar a 

identificação das fases do ciclo cardíaco, e para auxiliar na obtenção das medidas 

ecocardiográficas. 

Foram realizadas três determinações de cada parâmetro ecocardiográfico, 

avaliado nas diferentes fases do ciclo cardíaco, considerando-se a média dos 

valores obtidos, minimizando-se, desta forma, as interferências causadas pela 

respiração, pela movimentação do coração dentro do tórax e pelas mudanças no 

enchimento cardíaco (BOON, 1998). 

 

 

4.8.1 Avaliação do Ventrículo Esquerdo 

 

 

 As imagens para a mensuração do VE foram adquiridas por meio da janela 

paraesternal direita, corte transversal (ou eixo curto), na altura da inserção das 

cordoalhas tendíneas em músculos papilares. Para a mensuração das estruturas, 

utilizou-se o modo M, a partir do corte transversal (Figura 1). Foram avaliados, 

segundo Boon (1998), os seguintes parâmetros em modo M do ventrículo esquerdo: 

 

� frequência cardíaca (FC); 

� espessura do septo interventricular no final da diástole (SIVd); 

� espessura da parede livre do ventrículo esquerdo no final da diástole (PVEd); 

� diâmetro diastólico final da cavidade do ventrículo esquerdo (DVEd); 

� diâmetro sistólico final da cavidade do ventrículo esquerdo (DVEs); 

� espessura do septo interventricular no final da sístole (SIVs); 

� espessura da parede livre do ventrículo esquerdo no final da sístole (PVEs); 

� relação septo-parede na diástole (SIVd/PVEd); 

� fração de encurtamento (FS); 

� fração de ejeção (método de Teichholz) (Fej). 
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Figura 1 –  Avaliação do ventrículo esquerdo pelo Modo M em corte transversal à altura 
dos músculos papilares 

 
Fonte: Serviço de Cardiologia do VCM/HOVET – FMVZ/USP – São Paulo – 2013. 
Legenda: FC: frequência cardíaca; SIVd: septo interventricular em diástole; SIVs: septo 
interventricular em sístole; DVEd: diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole; DVEs: 
diâmetro do ventrículo esquerdo em sístole; PPVEd: parede livre do ventrículo esquerdo 
em diástole; PPVEs: parede livre do ventrículo esquerdo em sístole; SIV: septo 
interventricular; VE: cavidade do ventrículo esquerdo; PPVE: parede posterior do 
ventrículo esquerdo.  

 

De acordo com Sampedrano et al. (2009), a presença de hipertrofia 

miocárdica foi definida quando a espessura diastólica do septo interventricular 

(SIVd) e/ou da parede livre do ventrículo esquerdo (PVEd) era superior a 0,6 cm. 

 

 

4.8.2 Avaliação do Átrio Esquerdo 

 

 

 As mensurações do diâmetro da raiz da aorta (Ao) e do diâmetro do átrio 

esquerdo (AE) foram realizadas por dois métodos ecocardiográficos: modo M e 

modo bidimensional (ABBOTT; MACLEAN, 2006). 

 Na avaliação em modo M, utilizou-se a janela paraesternal esquerda cranial, 

corte longitudinal (ou eixo longo) em via de saída do ventrículo esquerdo, com o 

Avaliação do VE 

SIV 

VE 

PPVE 
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cursor posicionado na região da valva aórtica e seccionando o átrio esquerdo em 

sua porção cranial (BOON, 1998). Ver figura 2. 

 

Figura 2 – Estudo da aorta e do átrio esquerdo pelo modo M em corte longitudinal 

 
Fonte: Serviço de Cardiologia do VCM/HOVET – FMVZ/USP – São Paulo – 2013. 
Legenda: D. Raiz Ao: diâmetro da raiz da aorta; D. AE: diâmetro do átrio esquerdo; 
AE/Ao: razão entre átrio esquerdo e aorta; Ao/AE: razão entre aorta e átrio esquerdo; Ao: 
aorta; AE: átrio esquerdo. 

 

 Já na avaliação por meio do modo bidimensional, utilizou-se a janela 

paraesternal direita, corte transversal (ou eixo curto), em região de base cardíaca. O 

diâmetro interno da aorta foi medido ao longo da comissura entre as válvulas não 

coronariana e coronariana direita, no momento seguinte ao fechamento da valva 

aórtica; e o átrio esquerdo, no mesmo quadro, também em seu diâmetro interno, 

traçando-se uma linha paralela à comissura entre as válvulas não coronariana e 

coronariana esquerda (RISHNIW; ERB, 2000; ABBOTT; MACLEAN, 2006). Ver 

figura 3. 

 

 

 

 

 

Modo M 

AE 

Ao 
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Figura 3 –  Estudo da aorta e do átrio esquerdo pelo modo bidimensional em corte 
transversal 

 
Fonte: Serviço de Cardiologia do VCM/HOVET – FMVZ/USP – São Paulo – 2013. 
Legenda: D. Raiz Ao: diâmetro da raiz da aorta; D. AE: diâmetro do átrio esquerdo; 
AE/Ao: razão entre átrio esquerdo e aorta; Ao/AE: razão entre aorta e átrio esquerdo; Ao: 
aorta; AE: átrio esquerdo. 

 

 

4.8.3 Estudo Doppler 

 

 

 A modalidade Doppler (pulsado e colorido) foi utilizada para avaliação dos 

fluxos transvalvares e para pesquisa de fluxos regurgitantes (insuficiências valvares) 

ou fluxos de obstrução (estenoses ou obstrução de via de saída). Os parâmetros 

avaliados pelo Doppler pulsado foram: 

� fluxo aórtico (janela paraesternal esquerda caudal, corte apical 5 câmaras): 

mensuração da velocidade máxima (em m/s) e do gradiente de pressão (em mmHg) 

do fluxo sanguíneo através do aparelho valvar aórtico (volume de amostra 

posicionado junto às cúspides aórticas na face voltada para a artéria aorta); 

� fluxo pulmonar (janela paraesternal esquerda cranial, corte longitudinal da via 

de saída do ventrículo direito): mensuração da velocidade máxima (em m/s) e do 

gradiente de pressão (em mmHg) do fluxo sanguíneo através do aparelho valvar 

Modo bidimensional 

Ao 

AE 
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pulmonar (volume de amostra posicionado junto às cúspides pulmonares na face 

voltada para a artéria pulmonar); 

� fluxo mitral (janela paraesternal esquerda caudal, corte apical 4 câmaras): 

mensuração da velocidade máxima (em m/s) da onda de enchimento ventricular 

rápido (ou onda E) e da onda de enchimento ventricular por contração atrial (ou 

onda A), bem como determinação da relação E/A e do tempo de desaceleração da 

onda E (em ms) (volume de amostra posicionado junto às cúspides da valva mitral, 

no interior do ventrículo esquerdo); 

� tempo de relaxamento isovolumétrico (TRIV) (janela paraesternal esquerda 

caudal, corte apical 5 câmaras): mensuração do intervalo de tempo (em ms) entre o 

final do fluxo sistólico na via de saída do ventrículo esquerdo (fluxo aórtico) e o início 

do fluxo diastólico mitral (onda E) (volume de amostra posicionado entre a via de 

saída do ventrículo esquerdo e o aparelho valvar mitral, no interior do ventrículo 

esquerdo). 

 

As alterações no fluxo mitral decorrentes da CMH consideradas foram: 

redução na velocidade máxima de enchimento ventricular rápido (onda E), aumento 

no tempo de desaceleração da onda E, aumento na velocidade máxima de 

enchimento ventricular lento (onda A – contração atrial), redução na relação E/A e 

aumento no TRIV. Estas modificações no fluxo mitral são consistentes com retardo 

no relaxamento miocárdico. Porém, nos gatos, muitas vezes o fluxo mitral apresenta 

fusão das ondas E e A, em decorrência da alta frequência cardíaca, dificultando a 

avaliação e interpretação (BOON, 1998; KITLESON, 2005). 

Na presença de fluxos valvares regurgitantes, a insuficiência valvar foi 

classificada, qualitativamente, apenas em grau discreto, de acordo com a área 

ocupada pela regurgitação (avaliação com Doppler colorido). 
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4.9 ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL (SISTEMA HOLTER) 
 

 

 Para monitorização da eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas 

(EDA-24h), foi utilizado aparelho digital modelo 300-9 MINI, da DMS®, com gravação 

das informações na memória interna (512MB) do respectivo aparelho, registrando-se 

continuamente três canais de ECG nas derivações precordiais modificadas (V1, V3 e 

V5). Foram excluídos os registros eletrocardiográficos com duração menor que 20 

horas. 

 Eletrodos adesivos modelo Red DotTM pediátrico 2248, da 3M®, foram 

colocados na região torácica lateral do animal, após tricotomia e desengorduramento 

da pele com álcool 92,8º INPM; os fios do cabo paciente foram conectados aos 

eletrodos adesivos, e na sequência, o cabo paciente e o aparelho foram atados com 

bandagem elástica auto-adesiva (Coban, 3M®) e esparadrapo, junto à coluna 

torácica do animal, permitindo plena liberdade de movimentos (Figura 4). O aparelho 

permaneceu no animal durante 24 horas, período no qual o proprietário redigiu um 

diário relatando o horário das principais atividades do período. Ao término das 24 

horas, o aparelho foi desligado e o conteúdo armazenado em sua memória interna 

(512 MB), analisado por decodificação computadorizada (sistema computadorizado 

CardioScan 12, da DMS do Brasil). 

 

Figura 4 –  Sequência de preparo de gato Maine Coon para realização do eletrocardiograma 
ambulatorial (Holter) 

          
Fonte: Serviço de Cardiologia do VCM/HOVET – FMVZ/USP – São Paulo – 2013 
Legenda: colocação dos eletrodos adesivos na pele da região torácica (A); conexão dos fios do cabo 
paciente aos eletrodos adesivos e ao gravador de Holter (B); envolvimento com Coban, 3M® (C) e ao 
final, com esparadrapo (D). 
 

 

 

 

A B C D 
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 Os resultados foram apresentados sob a forma de relatórios, onde eram 

discriminados: 

- número total de arritmias ventriculares, subdividindo-as em isoladas, aos pares 

(dois complexos ventriculares prematuros seguidos - Figura 5), ou taquicardia 

ventricular não sustentada (série de três ou mais complexos ventriculares 

prematuros com frequência cardíaca maior que 150 bpm e duração menor que 30 

segundos); 

- número total de arritmias atriais, subdividindo-as em isoladas (complexo atrial 

prematuro isolado - Figura 6), aos pares e taquicardia atrial não sustentada (série 

de três ou mais complexos atriais prematuros com frequência cardíaca maior que 

240 bpm e duração menor que 30 segundos); 

- frequências cardíacas mínima, média e máxima; 

- análise horária das médias das frequências cardíacas mínima, média e máxima; 

- verificação do ritmo cardíaco; 

- períodos de assistolia ou pausas superiores a 2,0 segundos. 

 

Figura 5 –  Presença de complexos ventriculares prematuros pareados, registrados à 
eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA - 24h) de gato Maine Coon 

 
Fonte: Serviço de Cardiologia do VCM/HOVET – FMVZ/USP – São Paulo – 2013. 
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Figura 6 – Presença de complexo atrial prematuro isolado, registrado à eletrocardiografia dinâmica 
ambulatorial por 24 horas (EDA - 24h) de gato Maine Coon 

 
Fonte: Serviço de Cardiologia do VCM/HOVET – FMVZ/USP – São Paulo – 2013. 
 

 

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
  

 

 Para o correto tratamento dos dados, inicialmente as medidas foram descritas 

por frequências, absoluta (n) e relativa (%), quando de ordem qualitativa, e por 

médias, desvios padrão (DP) e mediana (Med), quando de ordem quantitativa. O 

teste exato de Fisher foi aplicado no intuito de avaliar as associações (ARMITAGE; 

BERRY, 1994). Já as medidas quantitativas foram comparadas entre dois grupos, 

pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney (SIEGEL; CASTELLAN, 1988). 

O nível de significância dos testes foi de 5%, ou seja, diferenças ou efeitos 

foram considerados significativos quando o nível descritivo dos testes (valor de p) foi 

menor que 0,05. 

O software utilizado foi o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 

versão 19, para as estatísticas descritivas e testes não paramétricos.  
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5 RESULTADOS 
 

 

A amostra foi constituída por 23 animais, onde três apresentaram diagnóstico 

ecocardiográfico de cardiomiopatia hipertrófica (CMH), e os outros 20 apresentaram-

se isentos da CMH.  

 

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS 
 

 

 Dos 23 gatos da raça Maine Coon avaliados, nove eram machos (39,2%) e 14 

eram fêmeas (60,8%). De todos os gatos machos, quatro eram inteiros (44,4%) e 

cinco eram orquiectomizados (55,6%). Dentre as fêmeas, apenas três eram 

histerectomizadas (21,4%) e onze eram inteiras (78,6%). 

 A estatística descritiva e os valores de p referentes às variáveis de peso 

corpóreo, faixa etária em meses, classificação genotípica, tão quanto à classificação 

fenotípica (em relação à cardiomiopatia hipertrófica) dos animais envolvidos nesse 

estudo, encontram-se no anexo A. 

 

 

5.2 ANAMNESE E EXAME FÍSICO 
 

 

 Na anamnese dos animais avaliados, apenas um paciente (5%), isento de 

CMH, apresentou poliúria e polidipsia como alterações relacionadas a outros 

sistemas. 

 Dentre os antecedentes mórbidos descritos pelos proprietários, os mais 

relatados foram três casos de rinotraqueíte (15%), seguidos de um caso de gengivite 

(5%), um de doença do trato urinário inferior dos felinos (5%) e um de alergopatia 

(5%); ambos nos pacientes sem manifestações fenotípicas para CMH. Houve 

apenas um relato de gengivite (33,3%) em paciente portador de CMH. 
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 Dos 20 animais não portadores de CMH, cinco (25%) estiveram em regiões 

litorâneas relacionadas à ocorrência de dirofilariose. Nesse mesmo universo de 20 

animais, apenas dois (10%) utilizaram algum tipo de preventivo contra esta afecção. 

Apesar deste risco, nenhum animal apresentou manifestações clínicas relacionadas 

à cardiopatia parasitária. 

 O anexo B retrata a análise descritiva pertinente a cada grupo, bem como os 

valores de p das informações sobre os antecedentes mórbidos, alterações em outros 

sistemas, epidemiologia para dirofilariose e uso de preventivo para a dirofilariose. 

Não houve diferença estatística entre os grupos.  

 Nenhum animal apresentou histórico de tosse, cansaço fácil, intolerância ao 

exercício, dispneia, cianose de mucosas, pré-síncope, síncope, convulsão, ascite e 

edema de membros. 

 No tocante ao exame físico, todos os animais apresentaram bom estado 

geral, mucosas normocoradas, estado adequado de hidratação, tempo de 

preenchimento capilar (TPC) normal, nenhuma alteração à palpação abdominal, 

ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas, pulso femoral normosfígmico, 

linfonodos submandibulares e poplíteos sem alterações, glândula tireóide sem 

alteração à palpação e ausência de edema de membros.  

À avaliação do padrão respiratório por meio de inspeção direta, apenas um 

paciente (33,3%) com manifestação fenotípica para CMH, apresentou-se 

taquipneico. Os pacientes portadores de CMH apresentaram maiores valores de 

frequência respiratória quando comparados com os pacientes isentos de CMH, 

demonstrando diferença estatística (p = 0,021). 

Na avaliação do sopro frente à alteração fenotípica, foi verificada maior 

proporção de sopro grau I/VI nos pacientes portadores de CMH (66,7%), ao 

comparar-se com os pacientes isentos de CMH com o mesmo grau de sopro, 

verificando-se assim, diferença estatística entre os grupos (p = 0,023). 

Outras alterações observadas ao exame físico foram: presença de gengivite 

(5%) e de secreção em pavilhão auricular direito (5%); ambas em pacientes isentos 

de CMH. 

As estatísticas descritivas e valores de p de alguns parâmetros referentes ao 

exame físico, encontram-se no anexo C. 
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5.3 MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 
 

 

 A análise descritiva da pressão arterial sistêmica de cada grupo e os valores 

de p encontram-se no anexo F. Não houve diferença estatística entre os grupos. 

 

 

5.4 AVALIAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA 
 

 

 As estatísticas descritivas e os valores de p dos parâmetros e dos laudos dos 

exames eletrocardiográficos relacionados à ausência e presença de CMH, 

encontram-se respectivamente nos anexos H e I. Não houve diferença estatística 

nas medidas observadas. 

 As estatísticas descritivas e os valores de p das medidas eletrocardiográficas 

para cada sexo, independente da castração, encontram-se no anexo T. Os 

resultados não demonstraram diferenças estatísticas nas medidas avaliadas. 

A idade também foi observada frente às medidas de arritmias ao ECG (Anexo 

U), mas somente quando existiu mais de uma observação nas categorias de 

respostas. Neste caso, a idade foi significativamente menor nos animais com 

ausência de bloqueio de ramo direito incompleto intermitente, com mediana de 27 

meses, em relação aos animais com a presença deste mesmo bloqueio, que 

apresentaram mediana de 59 meses. 

 

 

5.5 EXAME RADIOGRÁFICO 

 

 

 Em todos os animais envolvidos nesse estudo foi realizada a radiografia de 

tórax. Dos três animais com características fenotípicas para CMH, apenas um 

(33,3%) apresentou vascularização pulmonar discretamente ingurgitada. No tocante 

ao grupo dos pacientes isentos de CMH, apenas dois (10%) apresentaram discreto 

aumento da silhueta cardíaca.  
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 Em relação ao fenótipo, o VHS médio foi de 7,32 ± 0,36 nos indivíduos 

normais, e 7,67 ± 0,23 nos acometidos pela cardiomiopatia hipertrófica.  

A estatística descritiva e os valores de p das medidas dos exames 

radiográficos encontram-se no anexo G. Não houve diferença estatística nos 

parâmetros estudados. 

 

 

5.6 EXAMES LABORATORIAIS 
 

 

5.6.1 Hemograma, bioquímica sérica, eletrólitos, glicemia e T4 total 

 

 

 Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos, no tocante à 

análise do eritrograma, leucograma, bem como na contagem plaquetária. 

 Á avaliação bioquímica houve diferença estatística relacionada à atividade 

sérica de creatinina entre os grupos avaliados (p = 0,043). 

 Em relação aos eletrólitos analisados, apenas o potássio apresentou 

diferença estatística entre os grupos estudados (p = 0,021). 

 Não houve diferença estatística entre os grupos, quando o parâmetro avaliado 

foi a glicemia. 

 Observou-se diferença estatística ao analisar os valores do hormônio 

tireoidiano T4 total entre os grupos estudados (p = 0,040). 

 A análise descritiva e os valores de p encontram-se nos anexos D e E. 

 

5.6.2 Genotipagem 

 

 

 Quanto à classificação genotípica, 17 gatos isentos de CMH foram testados 

para a mutação no gene MyBPC3-A31P por meio de genotipagem, onde 12 (70,6%) 

eram negativos, três (17,6%) heterozigotos e dois (11,8%) homozigotos. Dos três 

animais com características fenotípicas para CMH, dois (66,7%) eram negativos, e 

um (33,3%) homozigoto. 
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5.7 AVALIAÇÃO ECOCARDIOGRÁFICA 

 

 

 O diagnóstico ecocardiográfico da CMH foi dado em três animais, dois dos 

quais (66,7%) apresentaram CMH do tipo simétrica e apenas um (33,3%), 

apresentou CMH do tipo assimétrica. 

 A obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo (OVSVE) 

discreta foi diagnosticada em dois pacientes (66,7%) com características fenotípicas 

para CMH; o outro paciente (33,3%) não apresentou quadro obstrutivo. Houve 

diferença estatística entre os grupos na avaliação desse parâmetro (p = 0,012). 

 A análise descritiva e os valores de p dos parâmetros ecocardiográficos do 

estudo do VE encontram-se no anexo J. Foram observadas diferenças significativas 

para SIVd (p = 0,007) e para PLVEd (p = 0,006). 

 As estatísticas descritivas para cada grupo e os valores de p dos parâmetros 

ecocardiográficos do estudo do AE encontram-se no anexo K. Foi observada 

diferença significativa para AE no modo M (p = 0,036), notando-se maior valor no 

grupo com CMH em relação ao grupo sem CMH, que apresentaram, 

respectivamente, as medianas de 1,70cm e de 1,28cm. 

A avaliação estatística dos parâmetros ecocardiográficos dos fluxos encontra-

se no anexo L. Não houve diferença estatística entre os grupos.  

 

 

5.8 ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL POR 24 HORAS (EDA - 
24h) 

 

 

A realização do exame foi substancialmente facilitada com o emprego do 

mini-gravador, dado este confirmado pelo fato de todos os animais terem tolerado 

bem a presença do mesmo em seus dorsos, após período mínimo de adaptação. Os 

pacientes permaneceram bastante ativos, não havendo, por parte dos proprietários, 

qualquer informação sobre a diminuição do nível de suas atividades, que fora 

evidenciada pela facilidade inclusive de subir em móveis. 

A presença de tecido adiposo subcutâneo, na região torácica ventro-lateral 

(próxima ao quinto espaço intercostal) de alguns pacientes com sobrepeso, dificultou 
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um pouco a colocação dos eletrodos, tornando os traçados mais interferentes e com 

alteração na polaridade das ondas, provavelmente devido à movimentação 

exagerada do eletrodo em relação ao tórax do animal, sendo desta forma, 

considerada posicional. 

Levou-se em consideração, neste estudo, apenas os exames com, no 

mínimo, 1.200 minutos (ou 20 horas) de duração. Conquanto todos os animais 

tenham permanecido 24 horas com o gravador, em alguns casos, a quantidade de 

artefatos foi elevada, resultando na média, em 1.346 ± 84,7 minutos analisados 

(variando de 1.200 a 1.434 minutos), com um total de 220.878 ± 31.457,4 complexos 

QRS. Para o cálculo da frequência cardíaca média, dividiu-se o número total de 

complexos QRS de cada exame pelo tempo total (em minutos) analisado. A tabela 1 

demonstra alguns parâmetros da EDA-24h de todos os animais incluídos no estudo. 

Em relação a todos os exames realizados, a frequência cardíaca variou de 58 

a 254 bpm, com média de 164,2 ± 22,02 bpm, sendo que a frequência cardíaca 

mínima apresentou média de 89,9 ± 14,7 bpm (variando de 58 a 131 bpm) e a 

frequência cardíaca máxima de 250,9 ± 6,02 bpm (variando de 231 a 254 bpm). Os 

gráficos 1, 2 e 3 apresentam, respectivamente, as médias individuais horárias, além 

da média horária total, das frequências cardíacas mínima, média e máxima, dos 

animais envolvidos no estudo. As frequências cardíacas mínima, média e máxima de 

todos os exames realizados no decorrer de 20 horas do dia, estão demonstradas no 

gráfico 4; todas as três frequências apresentaram diferenças significativas ao longo 

do tempo (p ≤ 0,001). O gráfico mostra em média, queda nos três tempos iniciais, 

acréscimo a partir do 3º tempo até o 5º, voltando a cair até o 11º tempo e mantendo-

se com poucas alterações até o último tempo. 

As estatísticas descritivas para cada grupo e os valores de p das frequências 

cardíacas mínima, média e máxima horárias ao longo do tempo (20h), encontram-se 

respectivamente nos anexos O, P e Q.  

As frequências cardíacas média e máxima horárias foram maiores no grupo 

dos pacientes com características fenotípicas para CMH em relação ao grupo isento 

de CMH, na 17ª hora, resultando assim nas respectivas diferenças estatísticas para 

a frequência cardíaca média horária (p = 0,028) e para a frequência cardíaca 

máxima horária (p = 0,022) nesse tempo.  

A maioria dos exames (83%, 19/23) iniciou-se entre 10h e 12h. 
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Tabela 1 – Descrição dos valores individuais, do número total de complexos QRS, tempo de análise (em 
minutos), frequências cardíacas mínima, média e máxima, referentes à eletrocardiografia 
dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA-24h), dos 23 animais envolvidos no estudo – São 
Paulo – 2013 

Animal QRS Tempo (min) 
FC mínima 

(bpm) 
FC média 

(bpm) 
FC máxima 

(bpm) 

1* 203.022 1.261 99 161 252 

2* 267.311 1.414 79 189 254 

3* 241.922 1.351 131 179 252 

4 155.537 1.413 70 108 231 

5 219.758 1.348 90 163 254 

6 196.706 1.213 108 163 254 

7 191.453 1.200 101 160 252 

8 194.541 1.207 92 161 252 

9 253.706 1.393 100 182 254 

10 210.051 1.235 93 170 254 

11 215.681 1.400 85 154 252 

12 247.192 1.396 97 177 238 

13 222.462 1.271 92 175 254 

14 213.647 1.200 89 178 246 

15 229.953 1.410 85 163 254 

16 205.679 1.418 58 145 252 

17 183.594 1.434 75 128 242 

18 211.511 1.429 86 148 254 

19 267.675 1.358 91 197 254 

20 184.451 1.376 77 134 254 

21 286.936 1.399 104 205 254 

22 247.708 1.415 92 175 254 

23 229.689 1.409 75 163 254 

Média 220.878 1.346 89,9 164,2 250,9 

DP 31.457,4 84,7 14,7 22,02 6,02 
Legenda: [*]: animais com cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; bpm: batimentos por 
minuto; QRS: número total de complexos QRS; Tempo (min): tempo de análise em minutos; DP: desvio 
padrão. 
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Gráfico 1 – Médias individuais e média total das frequências cardíacas mínimas durante 20 horas do dia, 
obtidas por eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA-24h), nos 23 felinos 
envolvidos no estudo – São Paulo – 2013  

 

 
 

 

 

Gráfico 2 – Médias individuais e média total das frequências cardíacas médias, durante 20 horas do dia, 
obtidas por eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA-24h), nos 23 felinos 
envolvidos no estudo – São Paulo – 2013 
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Gráfico 3 – Médias individuais e média total das frequências cardíacas máximas, durante 20 horas do 
dia, obtidas por eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA-24h), nos 23 
felinos envolvidos no estudo – São Paulo – 2013 

 

 
 

 

 

Gráfico 4 –  Medianas e intervalos interquartis das frequências cardíacas mínima, média e máxima, 
durante 20 horas do dia, obtidas por eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas 
(EDA-24h), nos 23 felinos envolvidos no estudo – São Paulo – 2013 

 

Hora do dia 
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Ainda, em relação à frequência cardíaca, avaliada apenas nos animais 

isentos de CMH, verificou-se que as fêmeas apresentaram médias de FC mínima, 

média e máxima superiores às dos machos, porém, com diferença estatística 

apenas para a FC média (p = 0,03). Na tabela 2 estão descritos os valores médios (± 

desvio padrão) do número de complexos QRS analisados, minutos analisados, além 

das frequências cardíacas mínima, média e máxima segundo o sexo. 

 

 

Tabela 2 –  Média e desvio padrão do número de complexos QRS, tempo de análise (em minutos) e 
frequências cardíacas mínima, média e máxima, de acordo com o sexo, obtidas pela 
eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA-24h), dos 20 animais sem CMH 
envolvidos no estudo – São Paulo – 2013 

Grupos QRS Tempo (min) 
FC mínima 

(bpm) 
FC média 

(bpm) 
FC máxima 

(bpm) 

Machos      

Média ± DP 197.526±24.518,6 1.348±100,4 83,9±17,6 147,1±21,7 248,4±8,8 

Fêmeas      

Média ± DP 229.635±29.484,0 1.345±84,5 90,2±8,2 170,7±19,2 251,8±4,7 
Legenda: DP: desvio padrão; FC: frequência cardíaca; bpm: batimentos por minuto; QRS: número total 
de complexos QRS; Tempo (min): tempo de análise em minutos. 

 

 

O gráfico 5 ilustra as médias das frequências cardíacas mínima, média e 

máxima de acordo com o sexo. 
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Gráfico 5 –  Comparação entre as médias das frequências cardíacas mínima, média e máxima, segundo 
sexo, obtidas pela eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas (EDA-24h), dos 20 
animais isentos de CMH, envolvidos no estudo – São Paulo – 2013 

 
 

 

 

O ritmo sinusal (RS) foi predominante na EDA 24h de todos os animais 

envolvidos no estudo, o que não impediu a presença de períodos de arritmia sinusal, 

bradicardia sinusal e taquicardia sinusal em alguns pacientes.  

O ritmo sinusal foi definido quando a diferença entre o maior e o menor 

intervalo R-R, foi menor que 0,10 segundos. Também se avaliou a presença de 

ondas P positivas e de complexos P-QRS normais, com intervalo PR constante 

(TILLEY, 1992). 

Em relação às pausas, não foram observadas pausas longas como em cães, 

e nenhum animal apresentou pausas superiores a 2,0 segundos. Também não se 

detectou nenhum episódio de bloqueio atrioventricular, ou de supra ou 

infradesnivelamento do segmento ST. 
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Em relação às arritmias ventriculares, observou-se a presença de raros 

complexos ventriculares prematuros (CVPs) isolados, pareados e de taquicardia 

ventricular não sustentada (TVNS) nos animais avaliados nesse estudo. 

No tocante às arritmias atriais, observou-se a presença de complexos atriais 

prematuros (CAPs) isolados, pareados e de taquicardia atrial não sustentada 

(TANS) nos pacientes desse estudo. Apesar da raridade de CAPs isolados e 

pareados encontrados neste estudo, o exame de um paciente em especial chamou 

atenção, pelo fato do mesmo apresentar 418 CAPs isolados e 18 aos pares, e não 

ser portador de CMH. 

Os distúrbios de condução encontrados em alguns animais dos dois grupos, 

foram o bloqueio de ramo direito incompleto (BRDI) intermitente e o bloqueio 

fascicular anterior esquerdo (BFAE) intermitente. 

As estatísticas descritivas e os valores de p das medidas do Holter 

relacionadas à ausência e presença de CMH, encontram-se respectivamente no 

anexo R. Não houve diferença estatística nas medidas observadas. 

As análises descritivas e os valores de p das medidas de Holter para cada 

sexo, independente da castração, encontram-se no anexo S. A presença de CAP 

isolado apenas nas fêmeas, resultou em diferença estatística entre os sexos para 

essa medida (p = 0,048). 

 A idade também foi observada na categoria de medida das arritmias ao 

Holter (Anexo U). Neste caso, a idade foi menor (p = 0,026) nos animais com 

ausência de bloqueio de ramo direito incompleto intermitente, com mediana de 27 

meses, em relação aos animais com a presença deste mesmo bloqueio, que 

apresentaram mediana de 59 meses de idade. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Nem todos os animais avaliados nesse estudo foram testados para a mutação 

do gene MyBPC3-A31P, relacionado à ocorrência da CMH. Dos 17 gatos avaliados 

sem alteração fenotípica para CMH, 70,6% eram genotipicamente negativos para a 

referida mutação, 17,6% heterozigotos e 11,8% homozigotos. Em relação aos três 

animais com CMH, 66,7% eram genotipicamente negativos à mutação, e um 

homozigoto (33,3%). Ao analisar os valores encontrados nos animais portadores da 

mutação em cada grupo desse estudo, observou-se que foram menores do que os 

encontrados por Mary et al. (2010), que constataram um valor de 41,5% da mutação 

nos gatos que avaliaram. Estes dados nos levam a crer, que os programas de 

cruzamento realizados pelos proprietários na tentativa de reduzir a ocorrência da 

doença nos gatis, auxiliados por uma associação de criadores de Maine Coons 

(chamada Amacoon), estão sendo eficientes.  

Na anamnese, registrou-se um caso (5%) onde o paciente, isento de CMH, 

apresentava poliúria e polidipsia. O referido paciente não apresentou nenhuma 

alteração nos exames complementares solicitados nesse estudo que justificasse 

esse relato por parte do proprietário. Recomendou-se então, o acompanhamento 

desse caso pela clínica médica de pequenos animais do HOVET/FMVZ-USP, tendo 

em vista que exames adicionais relacionados à função renal devem ser solicitados, 

conforme descrito por Fettman e Rebar (2007). 

Ao exame físico, observou-se que a frequência respiratória verificada por 

meio de ausculta pulmonar apresentou-se maior nos gatos com CMH, quando 

comparada aos valores encontrados nos gatos isentos de CMH. De acordo com 

Ware (2007), alterações respiratórias decorrentes de congestão/edema pulmonar ou 

efusão pleural, como taquipneia, cansaço fácil e distrição respiratória podem ocorrer, 

elevando assim a frequência respiratória de gatos com CMH. 

Segundo Kittleson (2005), a ocorrência de sopro sistólico, tanto por 

regurgitação mitral quanto por OVSVE é comum, mas alguns gatos não apresentam 

sopro, apesar da presença de hipertrofia ventricular importante. No presente estudo, 

houve maior proporção de sopro grau I/VI nos indivíduos acometidos pela CMH 

(66,7%) em comparação aos indivíduos fenotipicamente normais (10%), com o 

mesmo grau de sopro. De acordo com Ferasin (2012), a intensidade do sopro 
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decorrente de OVSVE varia de acordo com o grau de obstrução. O sopro pode ser 

discreto ou inaudível em gatos relaxados, principalmente após terapia com beta-

bloqueadores, podendo tornar-se de intensidade maior à medida que ocorre piora na 

obstrução dinâmica pelo aumento do estímulo simpático (aumento na frequência 

cardíaca e na contratilidade ventricular). 

À avaliação eletrocardiográfica de superfície, o ritmo sinusal foi o mais 

frequentemente encontrado, seguido de taquicardia sinusal, nos dois grupos 

avaliados. Em relação às arritmias ventriculares, um indivíduo sem CMH apresentou 

quatro CVPs isolados e monomórficos ao ECG; o outro, também isento de CMH, 

apresentou um episódio de CVP pareado e um de bigeminismo ventricular. De 

acordo com Tilley (1992), ao surgirem arritmias ventriculares ao ECG de superfície, 

deve-se ter cautela e solicitar uma monitorização eletrocardiográfica dinâmica, para 

avaliar melhor o comportamento e a frequência dessas arritmias por um período de 

24 horas. Não foram observadas arritmias supraventriculares ao ECG em nenhum 

indivíduo do estudo. 

Dentre os distúrbios de condução, observou-se presença de bloqueio de ramo 

direito incompleto (BRDI) e de bloqueio fascicular anterior esquerdo (BFAE). De 

acordo com Darke, Bonagura e Kelly (2000), alterações eletrocardiográficas são 

comuns em animais com CMH e incluem: alterações indicativas de aumento atrial e 

ventricular, taquiarritmias ventriculares ou supraventriculares e desvio de eixo para a 

esquerda. Também pode ocorrer desenvolvimento de bloqueios fasciculares, 

conforme descrito por Ware (2007). No presente estudo, a presença de bloqueios de 

ramo e/ou de fascículos não esteve sempre correlacionada com a presença de 

CMH. Indivíduos fenotipicamente normais, também apresentaram esses distúrbios 

de condução do estímulo cardíaco. A idade foi significativamente menor (p = 0,026) 

nos animais com ausência de BRDI, com mediana de 27 meses, em relação aos 

indivíduos com a presença deste distúrbio de condução, com mediana de 59 meses 

de idade. Isto está de acordo com o descrito por Tilley (1992), que relatou uma 

ocorrência maior de BRDI em indivíduos da espécie felina com idade mais 

avançada, atribuindo como causa principal a fibrose tecidual do nodo 

atrioventricular, observada ao exame histopatológico nestes indivíduos. 

Em relação ao exame radiográfico de tórax, Litster e Buchanan (2000), 

padronizaram valores de VHS em 100 gatos normais, encontrando na projeção 

látero-lateral direita, média de 7,5 ± 0,3 v; já os valores de VHS considerados 
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normais para gatos Maine Coon foram de 7,78 ± 0,45 v, conforme descrito por 

Oliveira et al. (2010). Desta forma, considera-se cardiomegalia generalizada, 

silhuetas a partir de 8,1 v (RISHNIW, 2000). Portanto, esses dados nos levaram a 

considerar normais no presente estudo, os indivíduos com valores de VHS menores 

ou iguais a 8,1 v. 

Laboratorialmente, mesmo havendo diferença estatística (p = 0,043) inerente 

às concentrações séricas de creatinina nos gatos com CMH (1,8 ± 0,3mg/dL) e sem 

a afecção (1,4 ± 0,22mg/dL), os valores de média e desvio padrão encontrados nos 

dois grupos estão dentro dos valores de referência para a raça Maine Coon 

(2,3mg/dL), de acordo com o descrito por Reynolds et al. (2010), que padronizaram 

alguns valores bioquímicos em gatos saudáveis dessa raça. 

Apesar da diferença estatística observada entre os grupos (p = 0,021), onde o 

potássio apresentou concentrações séricas maiores nos gatos com CMH (4,7 ± 

0,2mEq/L), ao comparar-se com as concentrações obtidas nos indivíduos isentos de 

CMH (4,1 ± 0,32mEq/L), não podemos inferir qualquer observação, pelo fato de que 

os valores obtidos estão de acordo com os de referência (3,2 a 4,7mEq/L), como 

descrito por Fettman e Rebar (2007). 

 No tocante à avaliação do hormônio tireoidiano T4 total, os valores 

encontrados nos indivíduos com CMH (1,17 ± 0,64µg/dL) foram menores que os 

observados nos indivíduos sem CMH (1,93 ± 0,48µg/dL). Entretanto, explica-se que 

para esse resultado dois gatos apresentaram valores individuais inferiores aos de 

referência. O indivíduo com CMH apresentou valor de 0,43µg/dL e o que não era 

portador da afecção apresentou valor de 0,69µg/dL. Pelo fato do número de 

indivíduos com CMH (n = 3) ter sido menor quando comparado aos indivíduos sem 

CMH (n = 20), acredita-se que a interferência desse valor (0,43 µg/dL) contribuiu 

substancialmente para efeitos de cálculo da média e desvio padrão nesse grupo. Os 

proprietários dos referidos animais foram contatados por telefone, a fim de que 

retornassem à Universidade de São Paulo para submeter os animais a uma nova 

coleta. Ambos não puderam comparecer, mas informaram que os animais não 

apresentavam problemas de saúde aparente, afora o indivíduo com diagnóstico de 

CMH, que faria EEC controle em seis meses. Levantou-se a possibilidade de erro na 

técnica, mas só poderíamos confirmar com novas provas, conforme descrito por 

Greco (2007). 
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6.1 ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL EM FELINOS 
 

 

Com a crescente verticalização das grandes capitais em nosso país, onde 

parte dos moradores opta por residir em edifícios, a criação de felinos domésticos 

como animais de estimação, tornou-se mais comum. Por este e outros motivos, 

esforços vêm sendo feitos para um maior e melhor entendimento da medicina felina. 

Mesmo com os avanços substanciais alcançados nos últimos anos, ainda 

encontramos determinada limitação técnica em alguns aspectos, ao compararmos 

com o conhecimento outrora adquirido e já direcionado aos cães. A 

eletrocardiografia dinâmica ambulatorial tem sido utilizada em cães há bastante 

tempo, inclusive com padronizações em animais de estimação (HALL et al., 1991), 

de canil (ULLOA; HOUSTON; ALTROGGE, 1995), e relatos sobre sua utilidade em 

determinadas enfermidades e manifestações clínicas de ocorrência natural (MILLER 

et al., 1999; WESS et al., 2010; CHAMAS, 2011). Enquanto isso, apesar da 

escassez na literatura, o emprego da EDA vem demonstrando sua utilidade em 

alguns estudos referentes à padronização em animais de gatis (YAMAKI, 2001), e 

de estimação (WARE, 1999; HANAS et al., 2009). 

Com o advento da tecnologia, os gravadores de Holter fabricados hoje em dia 

apresentam redução de tamanho e peso, contribuindo bastante para a realização do 

exame em pequenos animais, principalmente em gatos. Antigamente, esses 

gravadores pesavam 500g, o que deixava alguns gatos deprimidos durante a 

monitorização, com certa redução da atividade (WARE, 1999; YAMAKI, 2001). Essa 

dificuldade já reduziu bastante, quando Hanas et al. (2009), utilizaram um gravador 

digital pesando 100g nos gatos que avaliaram. Com o intuito de reduzir ainda mais 

esse desconforto, utilizamos no presente estudo um gravador digital de 80g, onde 

observamos total liberdade de movimento em todos os animais, durante o período 

de monitorização, ratificando assim, a praticidade dessa técnica em indivíduos da 

espécie felina. 

Uma grande utilidade da EDA em felinos é a análise da frequência e do ritmo 

cardíaco no ambiente domiciliar, quando não estão sob influência do estresse 

psicológico oriundo da visita ao médico veterinário. A influência do estresse no 

sistema cardiovascular já foi comprovada por Abbott (2005), que verificou que a FC 

mensurada através de ECG obtido em gatos normais sob contenção física, gravado 
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simultaneamente ao exame ecocardiográfico em ambiente hospitalar foi de 187 ± 25 

bpm; por dispositivo de telemetria nesses mesmos indivíduos, situados também em 

ambiente hospitalar, de 150 ± 23 bpm e, pelo mesmo dispositivo de telemetria em 

uma nova gravação, agora em ambiente domiciliar foi de 132 ± 19 bpm; o que levou 

o autor a concluir que a análise da FC mensurada, quando o animal está 

descansando em ambiente domiciliar, deve informar melhor sobre o sistema 

cardiovascular do que quando realizada em ambiente hospitalar. 

Em felinos, o ritmo cardíaco normal é geralmente regular, variando de ritmo 

sinusal a taquicardia sinusal, sendo a arritmia sinusal considerada incomum por 

alguns autores (TILLEY et al., 1977; TILLEY, 1992; DARKE; BONAGURA; KELLY, 

2000). No presente estudo, o ritmo sinusal foi predominante em todos os gatos 

avaliados, estando de acordo com relatos anteriores (WARE, 1999; HANAS et al., 

2009). Apenas um indivíduo, isento de CMH, apresentou episódios de arritmia 

sinusal, que foram evidentes no período da manhã, legitimando os achados de 

alguns autores (WARE, 1999; YAMAKI, 2001; ABBOTT, 2005; HANAS et al., 2009), 

que também observaram tais episódios, principalmente nas primeiras horas da 

manhã, em alguns indivíduos que avaliaram, apesar de relatarem o predomínio do 

ritmo sinusal nos animais dos seus estudos. 

A FC média obtida de todos os exames do presente estudo foi de 164,2 ± 22 

bpm, bastante similar, embora ligeiramente inferior à observada por Hanas et al. 

(2009), que foi de 168 ± 25 bpm, sendo menor que aquela obtida pelo ECG em 

gatos normais sob contenção física, gravado simultaneamente ao exame 

ecocardiográfico em ambiente hospitalar, com valores de 187 ± 25 bpm (ABBOTT, 

2005); entretanto, maior que a obtida por Yamaki (2001), quando utilizou o Holter em 

gatos clinicamente normais, situados em gatis. Isto pode ser explicado pelo fato de 

que o gravador, mesmo com a redução no seu tamanho e peso, possa ter 

acarretado certo desconforto nos animais, culminando num fator estressante que, 

embora menor, possivelmente levou a um estímulo do sistema nervoso autônomo 

simpático. 

   Ao se comparar as médias das frequências cardíacas mínima e máxima 

obtidas na EDA do presente estudo, com aquelas referidas por Fox et al. (1998), nos 

gatos normais, mantidos em gaiolas no ambiente hospitalar, percebeu-se que os 

animais ao manterem sua atividade diária normal, apresentaram média da FC 

mínima mais baixa (89,9 ± 14,7bpm versus 117 ± 15bpm) e da FC máxima 
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ligeiramente mais alta (250,9 ± 6,02bpm versus 241 ± 21bpm). Em relação ao estudo 

realizado por Ware (1999), em que os animais também puderam manter as 

atividades diárias normais, as médias de FC mínima, média e máxima foram 

semelhantes, embora menores no nosso estudo. Na avaliação da FC apenas nos 

animais isentos de CMH, verificou-se que as fêmeas apresentaram médias de FC 

mínima, média e máxima superiores às dos machos, porém, com diferença 

estatística apenas para a FC média (p = 0,03). Estes dados corroboram com os 

encontrados por Ware (1999), que observou que as fêmeas do seu estudo também 

apresentaram médias de FC mínima, média e máxima superiores às dos machos, 

com média de FC média, estatisticamente diferente em relação à encontrada nos 

machos (p = 0,02). No entanto, se isso reflete uma diferença verdadeira na 

frequência cardíaca entre os gêneros, ou se está associado a um nível elevado de 

estresse psicológico nas fêmeas da espécie felina devido à técnica de monitorização 

utilizada, ainda não se sabe. Contudo, maiores médias de FC mínima e média foram 

relatadas em cadelas (ULLOA; HOUSTON; ALTROGGE, 1995) e em mulheres 

(PAULA, 2002). 

As frequências cardíacas mínima, média e máxima variaram com o período 

do dia, demonstrando diferença estatística ao longo do tempo (p ≤ 0,001). Tal 

diferença não foi constatada por alguns autores (WARE, 1999; YAMAKI, 2001), que 

embora não tenham observado diferença estatística, notaram uma tendência no 

aumento das FCs no final da tarde e início da noite, com diminuição durante a 

madrugada, nos animais de seus estudos. Os nossos dados revelam que as FCs 

apresentaram decréscimo nos três tempos iniciais de gravação, onde se entende 

que os indivíduos demonstraram boa adaptação à técnica de monitorização; em 

seguida, houve elevação das FCs até o final da tarde, período este que pode ser 

explicado pelo aumento da atividade dos animais, onde demonstraram plena 

liberdade de movimentos. Ao invés de continuarem elevadas, as FCs apresentaram 

decréscimo até a metade do período noturno, momento em que a maioria dos 

animais descansavam, e a partir desse momento mantiveram-se com poucas 

alterações até o final do exame. 

As médias de frequência cardíaca média e máxima horárias apresentaram 

diferença estatística apenas no 17º momento, com valores maiores encontrados nos 

indivíduos com CMH. Apesar de não fornecerem dados referentes à análise horária 

das FCs, Fox et al. (1998), ao avaliarem gatos normais e gatos com IC em ambiente 
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hospitalar, constataram que os indivíduos normais apresentaram média de FC média 

menor que a apresentada pelos indivíduos com IC, porém sem diferença estatística. 

Em relação à média da FC máxima, os mesmos autores, observaram diferença 

estatística (p = 0,009) ao comparar indivíduos normais com os portadores de IC, 

porém, os valores foram maiores nos indivíduos normais. De acordo com Darke, 

Bonagura e Kelly (2000), gatos com CMH podem apresentar FC elevada a ponto de 

prejudicar o balanço miocárdico de oxigênio e ser responsável pelo desenvolvimento 

súbito de IC esquerda. 

No presente estudo, não se observaram pausas sinusais, contrariamente a 

Ware (1999). Entende-se por pausa sinusal, uma falha na formação do impulso 

gerado pelo nódulo sinoatrial, causada pelo decréscimo da automaticidade, 

apresentando como características eletrocardiográficas, uma FC variável com 

pausas iguais ou maiores que o dobro do intervalo RR normal (TILLEY et al., 1977; 

TILLEY, 1992). 

Também não se constatou nenhum episódio de bloqueio atrioventricular, que 

parece ser um distúrbio de condução raro em felinos clinicamente normais, uma vez 

que Ware (1999) observou apenas um evento em 20 animais estudados, embora 

constitua um achado mais frequente na EDA de cães normais (ULLOA; HOUSTON; 

ALTROGGE, 1995), e de gatos com cardiopatia (FERASIN et al., 2002; HARVEY et 

al., 2005). 

Dentre os distúrbios de condução observados, constatou-se a presença de 

bloqueio de ramo direito incompleto (BRDI), e de bloqueio fascicular anterior 

esquerdo (BFAE), ambos de caráter intermitente. Os episódios de BRDI estiveram 

presentes em três indivíduos sem CMH, e apenas em um que portava a afecção. Já 

os episódios de BFAE ocorreram em indivíduo isento de CMH e em outro com a 

afecção. Tais distúrbios de condução não foram observados por alguns autores 

(WARE, 1999; YAMAKI, 2001; HANAS et al., 2009), ao avaliarem o Holter de gatos 

normais. O BRDI pode ser visto ocasionalmente em cães e gatos normais e 

saudáveis, como também em gatos com cardiomiopatia (TILLEY, 1992). Conforme 

descrito por Ware (2007), a presença de BFAE pode tão somente estar presente em 

gatos normais como em gatos com CMH. A idade foi significativamente menor (p = 

0,026) nos animais com ausência de BRDI intermitente, com mediana de 27 meses, 

em relação aos indivíduos com a presença deste distúrbio, com mediana de 59 

meses de idade. Isto está de acordo com o descrito por Tilley (1992), que relatou 
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uma ocorrência maior de BRDI em indivíduos da espécie felina com idade mais 

avançada, atribuindo como causa principal, a fibrose tecidual do nodo 

atrioventricular, observada ao exame histopatológico nestes indivíduos. 

Em relação às arritmias ventriculares, constatou-se presença de raros CVPs 

isolados em 17 gatos desse estudo, dos quais 14 não tinham diagnóstico de CMH e 

três apresentavam a afecção. O indivíduo que apresentou o maior número de CVPs 

apresentou uma frequência máxima de ocorrência da arritmia de 13 CVPs durante 

todo o exame. Quanto aos CVPs pareados, observou-se que ocorreram apenas em 

quatro animais isentos de CMH, com uma frequência de ocorrência baixa. Em 

relação à morfologia, apenas um indivíduo isento de CMH, apresentou CVPs 

polimórficos. Também observamos a presença de TVNS em três animais isentos de 

CMH, onde dois indivíduos apresentaram apenas um episódio dessa arritmia, e o 

outro apresentou dois episódios da mesma, durante todo o exame. Como já foi 

observado em cães (ULLOA; HOUSTON; ALTROGGE, 1995), em seres humanos 

(MOREIRA, 1995), e em gatos normais (WARE, 1999; YAMAKI, 2001, HANAS et al., 

2009) fica claro que arritmia ventricular isolada e esporádica pode ocorrer em 

indivíduos saudáveis. Animais com histórico de cardiomiopatia merecem um melhor 

acompanhamento da TVNS ao Holter, tendo em vista que alguns autores já 

relataram casos de MSC associados a essa arritmia (GOODWIN; LOMBARD; 

GINEX, 1992; FOX et al., 1998). 

Quanto às arritmias atriais, encontramos a presença de CAPs infrequentes 

em quatro animais isentos de CMH e em outro com diagnóstico da afecção, porém 

sem insuficiência valvar. Estes dados corroboram com os obtidos por alguns autores 

(WARE, 1999; YAMAKI, 2001; HANAS et al., 2009), onde relatam que os CAPs são 

de ocorrência rara em felinos normais. Apenas um indivíduo, isento de CMH, 

apresentou CAPs frequentes, com uma frequência máxima de ocorrência da arritmia 

de 418 CAPs isolados e 18 episódios de CAPs pareados durante todo o exame. 

Este indivíduo apresentou insuficiência discreta da valva mitral, fato este que 

segundo Tilley (1992), pode explicar um aumento na automaticidade das fibras 

miocárdicas atriais, que geram impulsos supraventriculares, originados de um sítio 

atrial ectópico, levando assim a formação dessa arritmia. Houve também a detecção 

de um episódio de TANS em paciente com CMH. Tal condição corrobora com o 

descrito por Tilley et al. (1977), que relataram que a TANS está associada à 

cardiomiopatia em gatos. A presença de CAP isolado apenas nas fêmeas resultou 
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em diferença estatística entre os sexos (p = 0,048), independente da castração para 

essa medida. Em estudos anteriores, não houve essa diferença, conforme descrito 

pelos autores (WARE, 1999; HANAS et al., 2009). Estudo realizado por Yamaki 

(2001) constatou que apenas dois felinos normais apresentaram três e quatro CAPs 

isolados cada um, sendo respectivamente, um macho e uma fêmea. Neste caso 

houve distribuição da arritmia em cada sexo, porém com uma proporção 

discretamente maior dessa arritmia nas fêmeas.  
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7 CONCLUSÕES 
 

 

 A análise dos resultados da eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 

horas, obtidos pela metodologia utilizada permite tirar as seguintes conclusões: 

 

 

� a monitorização Holter é de fácil execução em gatos Maine Coon, apresentando-

se como um bom método para avaliação da frequência e do ritmo cardíacos; 

 

� gatos Maine Coon toleram bem a presença do gravador fixado em seus dorsos, 

após período mínimo de adaptação; 

 

� fêmeas Maine Coon saudáveis apresentam média de FC média superior à dos 

machos saudáveis desta mesma raça; 

 

� as frequências cardíacas mínima, média e máxima de gatos Maine Coon, variam 

com o período do dia;  

 

� o ritmo sinusal foi predominante durante o exame de todos os Maine Coons 

avaliados; 

 

� Maine Coons mais velhos apresentam incidência maior de bloqueio de ramo 

direito incompleto intermitente, em relação aos indivíduos mais jovens com a 

presença deste distúrbio; 

 

� arritmias atriais e ventriculares isoladas, aos pares, como também episódios de 

taquicardia atrial e ventricular não sustentadas, são detectadas pela EDA em 

gatos Maine Coon.  

 

� fêmeas da raça Maine Coon apresentam maior frequência de Complexos atriais 

prematuros isolados ao Holter, em relação aos machos, independente da 

castração. 
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APÊNDICE B – IDENTIFICAÇÃO DOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO 
ESTUDO – SÃO PAULO – 2013 

 

CMH Idade (meses) Sexo Peso (Kg) 

1 14 macho 6 

2 71 macho 7 

3 57 fêmea 7,1 

Sadios Idade (meses) Sexo Peso (Kg) 

4 44 macho 6,6 

5 18 macho castrado 6 

6 39 macho castrado 5,2 

7 20 macho castrado 5,6 

8 46 fêmea  4,2 

9 25 fêmea castrada 6,2 

10 46 fêmea castrada 4,3 

11 44 fêmea 4,4 

12 6 fêmea 4,2 

13 47 fêmea 7,7 

14 40 fêmea 3,7 

15 68 macho castrado 7,1 

16 58 macho 8 

17 64 macho castrado 6,8 

18 82 fêmea 4,4 

19 27 fêmea 3,9 

20 25 fêmea 3,9 

21 21 fêmea castrada 5,7 

22 13 fêmea 3,9 

23 21 fêmea 4,1 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; Kg: quilograma. 

 

 



93 

 

APÊNDICE C – MEDIDAS DAS PRESSÕES ARTERIAIS SISTÊMICAS E 
AVALIAÇÕES DO EXAME RADIOGRÁFICO DOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO 
ESTUDO – SÃO PAULO – 2013 
 

CMH 
PAS 

(mmHg) Campos Pulmonares Silhueta Cardíaca VHS (v) VD (v) 

1 115 NDN NDN 7,4 3,8 

2 104 NDN NDN 7,8 3,7 

3 124 VPDI NDN 7,8 4,2 

Sadios 
PAS 

(mmHg) Campos Pulmonares Silhueta Cardíaca VHS (v) VD (v) 

4 115 NDN NDN 7,3 3,5 

5 110 NDN NDN 7 3,5 

6 126 NDN NDN 7,5 3,2 

7 120 NDN NDN 7,5 3,5 

8 111 NDN NDN 7,7 3,2 

9 150 NDN NDN 7,3 3,5 

10 140 NDN NDN 7,2 3,5 

11 110 NDN NDN 7,8 3,6 

12 119 NDN aumento 8 3,4 

13 110 NDN NDN 7 3,2 

14 120 NDN NDN 7 3 

15 130 NDN NDN 7 3,5 

16 126 NDN NDN 7,5 3,5 

17 100 NDN NDN 7,5 3,5 

18 110 NDN aumento 8 4 

19 100 NDN NDN 6,8 3,5 

20 130 NDN NDN 7 3,5 

21 110 NDN NDN 7,2 3,5 

22 120 NDN NDN 7,2 3 

23 104 NDN NDN 6,8 2,8 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; PAS: pressão arterial sistêmica; mmHg: 
milímetro de mercúrio; VHS: vertebral heart size; VPDI: vascularização pulmonar 
discretamente ingurgitada; NDN: nada digno de nota.  
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APÊNDICE D – DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS ELETROCARDIOGRÁFICOS DOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – 
SÃO PAULO – 2013 

                                                                                                                                                                         (continua) 

CMH FC (bpm) 
Ritmo 

Cardíaco Eixo 
Onda P 

(s) 
Onda P 

(mV) 
Int. PR 

(s) 
Comp. QRS 

(s) 
Comp. QRS 

(mV) Seg. ST 
Int. QT 

(s) Onda T 

1 176 RS +60° a +90° 0,03 0,2 0,07 0,05 0,7 Isoelétrico 0,18 (+) 

2 280 TS -90° a -120° 0,03 0,1 0,07 0,02 0,1 Suprad. 0,14 (+) 

3 220 RS -30° a -60° 0,02 0,1 0,06 0,02 0,05 Isoelétrico 0,24 (-) 

Sadios FC (bpm) Ritmo Eixo 
Onda P 

(s) 
Onda P 

(mV) 
Int. PR 

(s) 
Comp. QRS 

(s) 
Comp. QRS 

(mV) Seg. ST 
Int. QT 

(s) Onda T 

4 180 RS -90° a -120° 0,03 0,15 0,08 0,03 0,45 Isoelétrico 0,18 (+) 

5 200 RS +30° a +60° 0,03 0,1 0,08 0,02 0,5 Isoelétrico 0,14 (-) 

6 280 TS +60° a +90° 0,02 0,1 0,04 0,02 0,15 Isoelétrico 0,1 ... 

7 190 RS -60° a -90° 0,03 0,1 0,06 0,03 0,1 Isoelétrico 0,16 (-) 

8 280 TS +60° a +90° 0,04 0,15 0,08 0,03 0,2 Suprad. 0,16 (-) 

9 250 TS +60° a +90° 0,04 0,1 0,08 0,04 0,15 Isoelétrico 0,12 (+) 

10 200 RS +60° a +90° 0,04 0,4 0,08 0,04 0,3 Isoelétrico 0,12 (+) 

11 280 TS 0° a +30° 0,03 0,1 0,06 0,02 0,15 Isoelétrico 0,1 (-) 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; bpm: batimentos por minuto; RS: ritmo sinusal; TS: taquicardia 
sinusal; Int. PR: intervalo PR; Comp. QRS: complexo QRS; (s): segundos; (mV): milivolt; Seg. ST: segmento ST; Int. QT: intervalo 
QT; Suprad.: supradesnivelado; Infrad.: infradesnivelado; [...]: dado desconhecido. 
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APÊNDICE D – DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS ELETROCARDIOGRÁFICOS DOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – 
SÃO PAULO – 2013 
      (conclusão) 

Sadios FC (bpm) 
Ritmo 

Cardíaco Eixo 
Onda P 

(s) 
Onda P 

(mV) 
Int. PR 

(s) 
Comp. QRS 

(s) 
Comp. QRS 

(mV) Seg. ST 
Int. QT 

(s) Onda T 

12 230 RS +60° a +90° 0,03 0,15 0,06 0,03 0,55 Isoelétrico 0,08 (-) 

13 230 RS -90° a -120° 0,02 0,1 0,08 0,02 0,05 Isoelétrico 0,15 (+) 

14 230 RS +90° a +120° 0,03 0,1 0,08 0,03 0,2 Isoelétrico 0,07 (+) 

15 200 RS +30° a +60° 0,04 0,15 0,09 0,02 0,2 Suprad. 0,14 (+) 

16 160 RS +60° a +90° 0,03 0,1 0,09 0,02 0,1 Isoelétrico 0,18 (-) 

17 140 RS +60° a +90° 0,03 0,15 0,08 0,03 0,3 Infrad. 0,22 (-) 

18 200 RS -90° a -120° 0,03 0,2 0,08 0,02 0,25 Isoelétrico 0,18 (+) 

19 240 RS +60° a +90° 0,04 0,15 0,08 0,02 0,1 Isoelétrico 0,16 (+) 

20 240 RS +90° a +120° 0,03 0,2 0,08 0,02 0,5 Isoelétrico 0,1 (+) 

21 240 RS +60° a +90° 0,03 0,1 0,08 0,02 0,15 Isoelétrico 0,14 (+) 

22 200 RS +60° a +90° 0,02 0,1 0,06 0,04 0,2 Isoelétrico 0,16 (-) 

23 200 RS +30° a +60° 0,03 0,1 0,07 0,02 0,2 Isoelétrico 0,18 (+) 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; bpm: batimentos por minuto; RS: ritmo sinusal; TS: 
taquicardia sinusal; Int. PR: intervalo PR; Comp. QRS: complexo QRS; (s): segundos; (mV): milivolt; Seg. ST: segmento ST; Int. 
QT: intervalo QT; Suprad.: supradesnivelado; Infrad.: infradesnivelado; [...]: dado desconhecido. 
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APÊNDICE E – DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS DO ESTUDO DO VENTRÍCULO ESQUERDO NOS 23 
ANIMAIS ENVOLVIDOS NA PESQUISA – SÃO PAULO – 2013 

 (continua) 

CMH SIVd (cm) 
PLVEd 
(cm) Relação septo/parede 

DVEd 
(cm) 

DVEs 
(cm) Fej (%) FE (%) VDF (mL) VSF (mL) VS (mL) FC (bpm) 

1 0,63 0,67 0,94 1,51 0,63 90,74 58,47 6,21 0,57 5,63 190 

2 0,55 0,63 0,87 1,51 0,79 82,64 47,89 6,17 1,07 5,1 216 

3 0,65 0,63 1,03 1,43 0,7 85,67 51,24 5,3 0,76 4,54 206 

Sadios SIVd (cm) 
PLVEd 
(cm) Relação septo/parede 

DVEd 
(cm) 

DVEs 
(cm) Fej (%) FE (%) VDF (mL) VSF (mL) VS (mL) FC (bpm) 

4 0,39 0,46 0,85 1,66 0,89 81,38 46,8 7,93 1,48 6,46 ... 

5 0,55 0,55 1 1,55 0,7 88,44 55,08 6,57 0,76 5,81 243 

6 0,43 0,52 0,82 1,21 0,45 93,52 62,87 3,4 0,22 3,18 ... 

7 0,43 0,43 1 1,75 1,06 73,23 39,33 9,09 2,43 6,65 199 

8 0,35 0,36 0,97 1,51 0,72 82,65 52,11 6,17 0,85 5,32 222 

9 0,42 0,4 1,05 1,7 0,96 78,31 43,8 8,39 1,82 6,57 218 

10 0,52 0,51 1,01 1,25 0,68 80,78 45,25 3,73 0,72 3,01 193 

11 0,36 0,37 0,97 1,5 0,6 91,64 59,93 6,06 0,51 5,55 260 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; SIVd: septo interventricular em diástole; PLVEd: parede livre do ventrículo esquerdo em 
diástole; DVEd: diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole; DVEs: diâmetro do ventrículo esquerdo em sístole; Fej: fração de 
ejeção; FE: fração de encurtamento; VDF: volume diastólico final; VSF: volume sistólico final; VS: volume sistólico; FC: frequência 
cardíaca; bpm: batimentos por minuto; (cm): centímetro; (mL): mililitro; [...]: dado desconhecido. 
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APÊNDICE E – DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS DO ESTUDO DO VENTRÍCULO ESQUERDO NOS 23 
ANIMAIS ENVOLVIDOS NA PESQUISA – SÃO PAULO – 2013 

(conclusão) 

Sadios SIVd (cm) 
PLVEd 
(cm) Relação septo/parede 

DVEd 
(cm) 

DVEs 
(cm) Fej (%) FE (%) VDF (mL) VSF (mL) VS (mL) FC (bpm) 

12 0,37 0,38 0,97 1,61 0,87 80,83 46,15 7,33 1,4 5,92 198 

13 0,47 0,44 1,06 1,52 0,65 90,11 57,48 6,25 0,62 5,63 229 

14 0,42 0,36 1,17 1,36 0,63 87,77 53,82 4,7 0,57 4,12 203 

15 0,45 0,41 1,09 1,6 0,71 88,64 55,44 7,13 0,81 6,32 202 

16 0,51 0,47 1,08 1,74 0,86 84,7 50,61 8,88 1,36 7,52 165 

17 0,4 0,44 0,90 1,78 0,57 95,35 67,91 9,43 0,44 8,99 170 

18 0,38 0,37 1,02 1,8 0,83 87,29 53,94 9,74 1,24 8,5 170 

19 0,36 0,35 1,03 1,47 0,85 77,16 42,34 5,7 1,3 4,4 230 

20 0,47 0,43 1,09 1,73 1 76,41 42,08 8,78 2,07 6,71 170 

21 0,38 0,38 1 1,56 0,72 87,7 54,09 6,71 0,83 5,89 250 

22 0,43 0,4 1,07 1,56 0,53 94,65 65,91 6,71 0,36 6,35 220 

23 0,33 0,36 0,91 1,57 0,71 88,16 54,72 6,78 0,8 5,98 190 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; SIVd: septo interventricular em diástole; PLVEd: parede livre do ventrículo esquerdo em 
diástole; DVEd: diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole; DVEs: diâmetro do ventrículo esquerdo em sístole; Fej: fração de 
ejeção; FE: fração de encurtamento; VDF: volume diastólico final; VSF: volume sistólico final; VS: volume sistólico; FC: frequência 
cardíaca; bpm: batimentos por minuto; (cm): centímetro; (mL): mililitro; [...]: dado desconhecido. 
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APÊNDICE F – DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS DO 
ESTUDO DO ÁTRIO ESQUERDO NOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NA PESQUISA – 
SÃO PAULO – 2013 
 

CMH 
Modo M-Ao 

(cm) 
Modo M-AE 

(cm) 
Modo M-

Ao/Ae 
Modo BD-AE 

(cm) 
Modo BD-Ao 

(cm) 
Modo BD-

AE/Ao 

1 ... ... ... 1,26 0,87 1,45 

2 1,17 1,41 0,82 1,64 1,13 1,45 

3 1,13 1,99 0,56 1,81 1,03 1,76 

Sadios 
Modo M-Ao 

(cm) 
Modo M-AE 

(cm) 
Modo M-

Ao/Ae 
Modo BD-AE 

(cm) 
Modo BD-Ao 

(cm) 
Modo BD-

AE/Ao 

4 ... ... ... 1,56 1 1,56 

5 1,05 1,26 0,83 1,51 1,01 1,49 

6 1,09 1,46 0,74 1,38 1,02 1,35 

7 1,03 1,22 0,84 1,4 1 1,4 

8 0,96 1,28 0,75 1,16 0,75 1,54 

9 1,03 1,35 0,76 1,27 0,95 1,34 

10 1,15 1,15 1 1,17 1,09 1,07 

11 0,93 1,4 0,66 1,46 0,86 1,69 

12 1,02 1,28 0,79 1,18 1 1,18 

13 1,15 1,35 0,85 1,29 0,99 1,3 

14 1,07 1,15 0,93 1,17 0,73 1,6 

15 1,01 1,28 0,78 1,44 1,04 1,38 

16 1,18 1,41 0,84 1,36 1,27 1,07 

17 1,19 1,29 0,92 1,26 1,02 1,24 

18 1,26 1,38 0,91 1,65 1,17 1,41 

19 0,9 0,98 0,93 1,28 0,85 1,5 

20 0,86 1,13 0,76 1,14 0,9 1,27 

21 1,12 1,23 0,91 1,27 0,72 1,76 

22 0,98 1,21 0,81 1,29 0,97 1,33 

23 1,03 1,09 0,94 1,2 0,86 1,4 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; Modo M-Ao: aorta em modo M; Modo M-
AE: átrio esquerdo em modo M; Modo M Ao/AE: relação aorta sobre átrio esquerdo 
em Modo M; Modo BD-AE: átrio esquerdo em modo bidimensional; Modo BD-Ao: 
aorta em modo bidimensional; Modo BD-AE/Ao: relação átrio esquerdo sobre aorta 
em modo bidimensional; (cm): centímetro; [...]: dado desconhecido. 
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APÊNDICE G – DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS DO 
DOPPLER PULSADO NOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 2013 
 

CMH 
Fl. Aort. vel. 
máx. (m/s) 

Fl. Aort. 
gradiente de 

pressão 
(mmHg) 

Fl. Pulm. 
vel. máx. 

(m/s) 

Fl. Pulm. 
gradiente de 

pressão 
(mmHg) 

TRIV 
(ms) 

 

Vel. Máx. 
Onda E VM 

(m/s) 

Vel. Máx. 
Onda A VM 

(m/s) 
Relação 
E/A VM 

1 1,34 7,17 ... ... 61 0,66 0,45 1,47 

2 1,37 7,47 0,98 3,82 ... 0,6 0,65 0,92 

3 1,13 5,08 0,84 2,82 52,99 1,23 ... ... 

Sadios 
Fl. Aort. vel. 
máx. (m/s) 

Fl. Aort. 
gradiente de 

pressão 
(mmHg) 

Fl. Pulm. 
vel. máx. 

(m/s) 

Fl. Pulm. 
gradiente de 

pressão 
(mmHg) 

TRIV 
(ms) 

 

Vel. Máx. 
Onda E VM 

(m/s) 

Vel. Máx. 
Onda A VM 

(m/s) 
Relação 
E/A VM 

4 1,37 7,47 0,85 2,86 46,2 0,71 0,59 1,2 

5 1,63 10,63 1,09 4,75 36,3 0,92 0,75 1,22 

6 0,87 3,06 0,75 2,25 41,9 0,84 0,59 1,43 

7 1,05 4,44 0,7 1,98 48 0,8 0,67 1,19 

8 1,4 7,84 0,98 3,87 34,5 0,89 0,59 1,54 

9 1,21 5,88 1,04 4,32 39,3 ... ... ... 

10 1,03 4,25 0,94 3,52 48 0,62 0,5 1,24 

11 1,3 6,8 1,05 4,46 38,8 1,04 ... ... 

12 1,23 6,09 0,84 2,83 36,9 1,07 0,63 1,69 

13 1,24 6,11 0,92 3,38 40,6 ... ... ... 

14 1,24 6,14 0,92 3,4 38,2 0,84 0,7 1,2 

15 0,96 3,68 0,9 3,27 48,0 0,7 0,56 1,25 

16 0,74 2,22 0,81 2,62 59,1 0,67 0,55 1,21 

17 1,03 4,28 0,78 2,47 56,6 0,72 0,64 1,12 

18 1,13 5,09 1,05 4,45 59,1 0,69 0,48 1,43 

19 0,9 3,21 1,07 4,57 44,3 0,6 0,36 1,64 

20 1,11 4,94 0,78 2,41 57,9 0,67 0,45 1,5 

21 0,94 3,55 0,93 3,46 42,5 1,04 ... ... 

22 1,18 5,54 1,05 4,42 42,5 0,62 0,82 0,76 

23 1,15 5,33 0,77 2,4 43,7 0,73 0,63 1,17 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; Fl. Aort. vel. máx.: velocidade máxima do fluxo 
aórtico; Fl. Aort.: fluxo aórtico; Fl. Pulm. vel. máx.: velocidade máxima do fluxo pulmonar; Fl. 
Pulm.: fluxo pulmonar; TRIV: tempo de relaxamento isovolumétrico; Vel. Máx. Onda E VM: 
velocidade máxima do fluxo da onda E da valva mitral; Vel. Máx. Onda A VM: velocidade 
máxima do fluxo da onda A da valva mitral; Relação E/A VM: relação das ondas E e A da 
valva mitral; mm/Hg: milímetro de mercúrio; [...]: dado desconhecido.  
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APÊNDICE H – DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS DO 
DOPPLER COLORIDO NOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO 
– 2013 

 

CMH Insuf. Valva mitral Insuf. Valva tricúspide Insuf. Valva aórtica Insuf. Valva pulmonar 

1 ausente ausente ausente ausente 

2 ausente ausente ausente ausente 

3 ausente ausente ausente ausente 

Sadios Insuf. Valva mitral Insuf. Valva tricúspide Insuf. Valva aórtica Insuf. Valva pulmonar 

4 ausente ausente ausente ausente 

5 ausente ausente ausente ausente 

6 ausente ausente ausente ausente 

7 ausente ausente ausente ausente 

8 ausente ausente ausente ausente 

9 ausente ausente ausente ausente 

10 ausente ausente ausente ausente 

11 ausente ausente ausente ausente 

12 ausente ausente ausente ausente 

13 ausente ausente ausente ausente 

14 ausente ausente ausente ausente 

15 ausente ausente ausente ausente 

16 ausente ausente ausente ausente 

17 presente presente ausente ausente 

18 ausente ausente presente presente 

19 ausente ausente ausente ausente 

20 presente ausente ausente ausente 

21 ausente presente ausente ausente 

22 presente ausente ausente ausente 

23 ausente presente ausente ausente 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; Insuf.: insuficiência. 
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APÊNDICE I – DESCRIÇÃO DOS VALORES INDIVIDUAIS, DO NÚMERO TOTAL DE 
COMPLEXOS QRS, TEMPO DE ANÁLISE (EM MINUTOS), FREQUÊNCIAS 
CARDÍACAS MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA, REFERENTES À ELETROCARDIOGRAFIA 
DINÂMICA AMBULATORIAL POR 24 HORAS, DOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO 
ESTUDO – SÃO PAULO – 2013 
 

CMH QRS Tempo (min) 
FC mínima 

(bpm) 
FC média 

(bpm) 
FC máxima 

(bpm) 

1 203.022 1.261 99 161 252 

2 267.311 1.414 79 189 254 

3 241.922 1.351 131 179 252 

Sadios QRS Tempo (min) 
FC mínima 

(bpm) 
FC média 

(bpm) 
FC máxima 

(bpm) 

4 155.537 1.413 70 108 231 

5 219.758 1.348 90 163 254 

6 196.706 1.213 108 163 254 

7 191.453 1.200 101 160 252 

8 194.541 1.207 92 161 252 

9 253.706 1.393 100 182 254 

10 210.051 1.235 93 170 254 

11 215.681 1.400 85 154 252 

12 247.192 1.396 97 177 238 

13 222.462 1.271 92 175 254 

14 213.647 1.200 89 178 246 

15 229.953 1.410 85 163 254 

16 205.679 1.418 58 145 252 

17 183.594 1.434 75 128 242 

18 211.511 1.429 86 148 254 

19 267.675 1.358 91 197 254 

20 184.451 1.376 77 134 254 

21 286.936 1.399 104 205 254 

22 247.708 1.415 92 175 254 

23 229.689 1.409 75 163 254 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; bpm: batimentos 
por minuto; QRS: número total de complexos QRS; Tempo (min): tempo de análise em 
minuto.
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APÊNDICE J – DESCRIÇÃO DOS VALORES DAS FREQUÊNCIAS CARDÍACAS MÌNIMAS HORÁRIAS INDIVIDUAIS, REFERENTES À 
ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL POR 24 HORAS, DOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 
2013 

   (continua) 

CMH 
FC 
1ªh 

FC 
2ªh 

FC 
3ªh 

FC 
4ªh 

FC 
5ªh 

FC 
6ªh 

FC 
7ªh 

FC 
8ªh 

FC 
9ªh 

FC 
10ªh 

FC 
11ªh 

FC 
12ªh 

FC 
13ªh 

FC 
14ªh 

FC 
15ªh 

FC 
16ªh 

FC 
17ªh 

FC 
18ªh 

FC 
19ªh 

FC 
20ªh 

1 130 115 115 116 154 145 154 151 154 142 151 154 148 151 130 140 140 135 132 137 

2 187 126 132 113 175 140 154 163 124 135 151 137 135 157 126 163 154 142 154 148 

3 179 160 154 163 154 160 154 154 142 145 151 148 157 163 148 148 145 154 157 154 

Sadios 
FC 
1ªh 

FC 
2ªh 

FC 
3ªh 

FC 
4ªh 

FC 
5ªh 

FC 
6ªh 

FC 
7ªh 

FC 
8ªh 

FC 
9ªh 

FC 
10ªh 

FC 
11ªh 

FC 
12ªh 

FC 
13ªh 

FC 
14ªh 

FC 
15ªh 

FC 
16ªh 

FC 
17ªh 

FC 
18ªh 

FC 
19ªh 

FC 
20ªh 

4 118 91 100 97 101 97 67 77 82 70 89 81 91 77 93 93 96 90 85 95 

5 208 179 126 124 113 110 110 116 118 115 113 111 113 110 115 122 110 110 142 113 

6 135 113 148 148 140 145 151 148 142 135 135 128 145 135 140 137 154 140 145 140 

7 151 157 163 142 137 148 130 135 142 137 130 128 130 128 135 135 130 142 148 135 

8 179 110 105 163 157 157 151 148 148 132 157 105 160 167 151 163 148 148 135 130 

9 219 179 175 163 157 145 154 163 154 160 154 145 137 140 140 142 135 135 137 151 

10 187 135 120 151 163 151 154 154 154 145 148 157 142 142 140 151 148 148 145 135 

11 183 167 142 118 111 113 110 116 113 116 122 110 115 124 107 107 110 116 130 111 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; h: hora. 
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APÊNDICE J – DESCRIÇÃO DOS VALORES DAS FREQUÊNCIAS CARDÍACAS MÌNIMAS HORÁRIAS INDIVIDUAIS, REFERENTES À 
ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL POR 24 HORAS, DOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 
2013 

 (conclusão) 

Sadios 
FC 
1ªh 

FC 
2ªh 

FC 
3ªh 

FC 
4ªh 

FC 
5ªh 

FC 
6ªh 

FC 
7ªh 

FC 
8ªh 

FC 
9ªh 

FC 
10ªh 

FC 
11ªh 

FC 
12ªh 

FC 
13ªh 

FC 
14ªh 

FC 
15ªh 

FC 
16ªh 

FC 
17ªh 

FC 
18ªh 

FC 
19ªh 

FC 
20ªh 

12 183 132 130 142 145 154 157 154 151 163 137 148 160 148 145 142 145 154 154 175 

13 148 163 151 142 167 142 142 175 148 154 157 160 163 154 145 142 95 83 135 135 

14 202 179 171 160 137 160 167 157 140 132 132 124 124 140 140 148 145 167 167 160 

15 171 130 126 130 128 137 137 120 140 128 118 115 122 137 124 126 135 120 126 148 

16 142 113 107 120 135 130 128 115 116 116 120 126 118 118 101 118 118 130 110 120 

17 115 98 96 124 107 116 104 110 124 105 108 105 108 108 126 118 113 115 111 107 

18 132 124 120 120 118 151 135 137 145 132 132 128 130 128 126 124 130 128 128 145 

19 171 175 197 122 171 171 163 167 167 160 163 175 171 187 183 183 171 175 171 197 

20 132 118 113 100 97 98 97 102 111 104 105 110 110 104 110 105 105 102 107 140 

21 197 197 208 183 183 167 167 160 167 183 175 171 179 179 183 175 163 171 163 163 

22 175 145 140 157 157 145 142 157 151 157 142 151 154 151 148 154 157 157 157 163 

23 167 135 120 137 130 130 132 142 148 132 140 145 140 151 148 148 151 142 151 157 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; h: hora. 
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APÊNDICE K – DESCRIÇÃO DOS VALORES DAS FREQUÊNCIAS CARDÍACAS MÉDIAS HORÁRIAS INDIVIDUAIS, REFERENTES À 
ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL POR 24 HORAS, DOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 
2013 

 (continua) 

CMH 
FC 
1ªh 

FC 
2ªh 

FC 
3ªh 

FC 
4ªh 

FC 
5ªh 

FC 
6ªh 

FC 
7ªh 

FC 
8ªh 

FC 
9ªh 

FC 
10ªh 

FC 
11ªh 

FC 
12ªh 

FC 
13ªh 

FC 
14ªh 

FC 
15ªh 

FC 
16ªh 

FC 
17ªh 

FC 
18ªh 

FC 
19ªh 

FC 
20ªh 

1 151 142 124 161 182 163 172 166 168 170 168 176 184 180 156 160 177 145 157 156 

2 213 175 198 176 193 189 186 199 180 180 196 183 187 191 184 191 192 186 195 176 

3 196 185 187 189 176 194 177 173 165 169 171 176 178 184 165 160 182 189 180 174 

Sadios 
FC 
1ªh 

FC 
2ªh 

FC 
3ªh 

FC 
4ªh 

FC 
5ªh 

FC 
6ªh 

FC 
7ªh 

FC 
8ªh 

FC 
9ªh 

FC 
10ªh 

FC 
11ªh 

FC 
12ªh 

FC 
13ªh 

FC 
14ªh 

FC 
15ªh 

FC 
16ªh 

FC 
17ªh 

FC 
18ªh 

FC 
19ªh 

FC 
20ªh 

4 143 114 127 110 120 129 97 92 107 95 98 104 111 106 105 106 105 104 105 105 

5 235 228 157 173 134 149 132 145 189 127 158 136 165 133 156 159 130 175 186 126 

6 169 144 182 188 177 165 186 174 169 158 156 181 167 158 162 201 181 167 163 170 

7 176 172 189 170 162 169 147 164 162 166 145 137 141 150 152 175 162 164 178 149 

8 198 155 123 190 194 176 184 185 178 179 180 176 181 193 191 196 176 176 159 152 

9 242 208 202 195 184 179 181 192 180 195 171 175 165 171 154 188 161 145 186 174 

10 204 174 135 180 184 174 172 170 172 175 171 171 161 164 172 176 165 166 158 150 

11 216 189 168 157 130 126 132 149 161 126 162 130 153 152 138 124 138 151 159 155 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; h: hora. 
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APÊNDICE K – DESCRIÇÃO DOS VALORES DAS FREQUÊNCIAS CARDÍACAS MÉDIAS HORÁRIAS INDIVIDUAIS, REFERENTES À 
ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL POR 24 HORAS, DOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 
2013 

 (conclusão) 

Sadios 
FC 
1ªh 

FC 
2ªh 

FC 
3ªh 

FC 
4ªh 

FC 
5ªh 

FC 
6ªh 

FC 
7ªh 

FC 
8ªh 

FC 
9ªh 

FC 
10ªh 

FC 
11ªh 

FC 
12ªh 

FC 
13ªh 

FC 
14ªh 

FC 
15ªh 

FC 
16ªh 

FC 
17ªh 

FC 
18ªh 

FC 
19ªh 

FC 
20ªh 

12 218 148 186 171 176 167 180 177 180 183 161 183 180 171 169 169 171 176 183 206 

13 185 193 183 189 198 167 196 200 170 182 186 184 190 173 171 155 142 158 167 164 

14 226 192 199 186 164 179 189 172 160 157 160 162 156 165 158 169 166 185 191 190 

15 195 171 165 164 166 157 160 144 185 160 148 133 167 166 157 143 161 141 154 164 

16 161 144 130 151 155 168 151 131 152 136 136 148 131 138 144 131 133 156 140 140 

17 137 108 114 151 124 129 112 134 143 120 124 127 127 150 152 140 130 124 119 121 

18 164 139 135 131 140 176 154 160 160 153 153 150 142 142 138 134 141 138 141 164 

19 196 201 211 209 191 197 179 184 191 182 190 186 192 205 205 200 184 190 194 209 

20 152 149 148 123 109 107 116 109 139 115 122 147 120 115 151 124 120 110 118 172 

21 234 228 230 210 203 192 187 194 194 205 199 199 199 202 202 197 202 190 195 198 

22 197 170 162 179 179 174 170 168 172 180 161 175 171 173 160 178 172 168 178 178 

23 174 144 140 157 160 151 158 162 175 155 162 160 158 166 163 166 167 161 180 174 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; h: hora. 
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APÊNDICE L – DESCRIÇÃO DOS VALORES DAS FREQUÊNCIAS CARDÍACAS MÁXIMAS HORÁRIAS INDIVIDUAIS, REFERENTES À 
ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL POR 24 HORAS, DOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 
2013 

 (continua) 

CMH 
FC 
1ªh 

FC 
2ªh 

FC 
3ªh 

FC 
4ªh 

FC 
5ªh 

FC 
6ªh 

FC 
7ªh 

FC 
8ªh 

FC 
9ªh 

FC 
10ªh 

FC 
11ªh 

FC 
12ªh 

FC 
13ªh 

FC 
14ªh 

FC 
15ªh 

FC 
16ªh 

FC 
17ªh 

FC 
18ªh 

FC 
19ªh 

FC 
20ªh 

1 187 197 145 197 226 197 197 208 202 202 187 197 256 219 197 208 213 157 219 183 

2 248 213 226 233 219 213 213 226 219 233 233 226 219 226 219 226 240 219 240 213 

3 256 248 265 274 265 265 233 256 192 187 187 226 233 240 233 202 248 240 265 233 

Sadios 
FC 
1ªh 

FC 
2ªh 

FC 
3ªh 

FC 
4ªh 

FC 
5ªh 

FC 
6ªh 

FC 
7ªh 

FC 
8ªh 

FC 
9ªh 

FC 
10ªh 

FC 
11ªh 

FC 
12ªh 

FC 
13ªh 

FC 
14ªh 

FC 
15ªh 

FC 
16ªh 

FC 
17ªh 

FC 
18ªh 

FC 
19ªh 

FC 
20ªh 

4 233 183 179 148 167 175 154 132 197 154 132 171 171 154 142 160 160 124 148 124 

5 256 265 226 256 233 256 197 248 256 163 240 197 265 157 248 208 192 248 248 219 

6 213 197 219 226 233 226 248 219 219 213 202 248 192 192 192 256 226 208 213 226 

7 202 219 226 202 213 219 192 202 208 197 197 151 171 202 163 226 208 208 226 192 

8 213 233 171 226 219 219 213 208 219 219 197 233 197 233 240 219 202 202 202 171 

9 256 256 240 265 233 233 226 240 248 248 226 240 240 240 183 240 233 163 240 226 

10 240 226 187 248 226 213 208 183 197 208 213 202 197 197 208 197 179 202 187 175 

11 284 226 213 213 197 187 187 226 213 148 213 183 213 219 219 154 187 208 233 226 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; h: hora. 
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APÊNDICE L – DESCRIÇÃO DOS VALORES DAS FREQUÊNCIAS CARDÍACAS MÁXIMAS HORÁRIAS INDIVIDUAIS, REFERENTES À 
ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA AMBULATORIAL POR 24 HORAS, DOS 23 ANIMAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO – SÃO PAULO – 
2013 

(conclusão) 

   
Sadios 

FC 
1ªh 

FC 
2ªh 

FC 
3ªh 

FC 
4ªh 

FC 
5ªh 

FC 
6ªh 

FC 
7ªh 

FC 
8ªh 

FC 
9ªh 

FC 
10ªh 

FC 
11ªh 

FC 
12ªh 

FC 
13ªh 

FC 
14ªh 

FC 
15ªh 

FC 
16ªh 

FC 
17ªh 

FC 
18ªh 

FC 
19ªh 

FC 
20ªh 

12 240 187 213 213 240 197 233 226 219 219 197 233 213 233 187 197 202 219 233 240 

13 226 226 240 233 226 213 240 240 208 213 226 219 219 219 226 179 192 208 202 213 

14 248 248 233 226 233 240 240 226 202 183 192 248 219 192 187 197 226 219 226 219 

15 219 240 240 208 248 226 213 208 248 219 208 208 248 219 213 192 226 197 219 213 

16 202 157 160 192 197 208 183 175 202 192 171 226 171 187 187 187 192 192 171 187 

17 175 142 163 192 163 160 128 171 171 157 167 154 157 208 179 167 163 157 128 157 

18 208 163 151 171 202 213 192 197 197 171 179 187 171 187 160 148 171 163 175 187 

19 248 240 233 240 226 233 202 202 213 208 213 208 226 219 240 219 208 219 226 240 

20 202 208 202 175 171 167 192 132 197 171 197 197 197 171 213 179 175 120 151 256 

21 248 248 256 233 248 240 219 233 226 240 233 233 233 226 219 226 226 219 233 226 

22 233 248 192 202 202 219 213 197 197 208 183 197 197 208 197 208 208 202 213 202 

23 179 208 175 192 202 192 219 213 208 233 202 197 187 213 202 213 197 183 213 202 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; h: hora. 
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ANEXOS 

 

  

ANEXO A – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos dados de identificação – São Paulo – 2013 
 

CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

Sexo, n% Macho 2 10,0% 2 66,7% 0,175F 

Fêmea 10 50,0% 1 33,3% 

Macho castrado 5 25,0% 0 0,0% 

Fêmea castrada 3 15,0% 0 0,0% 

Sexo, n% Macho 7 35,0% 2 66,7% 0,538F 

Fêmea 13 65,0% 1 33,3% 

Faixa Etária (meses) – Média (DP); Med. 37,7 (20,01) 39,50 47,33 (29,7) 57,00 0,522U 

Peso (Kg) – Média (DP); Med. 5,3 (1,39) 4,80 6,7 (0,61) 7,00 0,100U 

Resultado da Genotipagem, n% Negativo 12 70,6% 2 66,7% 0,681F 

Heterozigoto 3 17,6% 0 0,0% 

Homozigoto 2 11,8% 1 33,3% 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; Kg: quilograma; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney; [F]: 
Teste exato de Fisher. 
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ANEXO B – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos dados de anamnese – São Paulo – 2013 
 

CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

Outros sistemas, n% Normal 19 95,0% 3 100,0% 1,000F 

PU e PD 1 5,0% 0 0,0% 

Antecedentes mórbidos, n% NDN 14 70,0% 2 66,7% 0,479F 

Rinotraqueíte 3 15,0% 0 0,0% 

Gengivite 1 5,0% 1 33,3% 

DTUIF 1 5,0% 0 0,0% 

Alergopatia 1 5,0% 0 0,0% 

Epidemiologia para dirofilariose, n% Ausente 15 75,0% 3 100,0% 1,000F 

Presente 5 25,0% 0 0,0% 

Preventivo para dirofilariose, n% Ausente 18 90,0% 3 100,0% 1,000F 

Presente 2 10,0% 0 0,0% 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; PU: poliúria; PD: polidipsia; DTUIF: doença do trato urinário inferior dos felinos; NDN: 
nada digno de nota; [F]: Teste exato de Fisher. 
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ANEXO C – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos dados de exame físico – São Paulo – 2013 

  (continua) 

CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

FC – Média (DP); Med. 194,6 (23,04) 196,00 182,67 (28,94) 168,00 0,350U 

FR – Média (DP); Med. 43,6 (16,92) 40,00 92 (45,43) 72,00 0,021U* 

Respiração, n% Eupneico 20 100,0% 2 66,7% 0,130F 

Taquipneico 0 0,0% 1 33,3% 

 

 

Sopro, n% Ausente 6 30,0% 0 0,0% 0,023F* 

I/VI 2 10,0% 2 66,7% 

II/VI 8 40,0% 0 0,0% 

III/VI 2 10,0% 0 0,0% 

IV/VI 2 10,0% 0 0,0% 

V/VI 0 0,0% 1 33,3% 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; FR: frequência respiratória; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste 
de Mann-Whitney; [F]: Teste exato de Fisher; [*]: diferença estatística. 
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ANEXO C – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos dados de exame físico – São Paulo – 2013  

(conclusão) 

CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

Sopro (Localização), n% Ausente 6 30,0% 0 0,0% 0,547F 

Bordo esternal 3 15,0% 2 66,7% 

Bordo esternal esquerdo 3 15,0% 1 33,3% 

Foco mitral 3 15,0% 0 0,0% 

Todos os focos 1 5,0% 0 0,0% 

Tricúspide 2 10,0% 0 0,0% 

Mitral e tricúspide 2 10,0% 0 0,0% 

TºC – Média (DP); Med. 38,58 (0,48) 38,55 38,77 (0,21) 38,70 0,334U 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; TºC: temperatura em graus celsius; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-
Whitney; [F]: Teste exato de Fisher. 
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ANEXO D – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos exames laboratoriais – São Paulo – 2013 

 

CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de pU 

He (milh/mm3) – Média (DP); Med. 8,41 (0,99) 8,45 9,13 (1,92) 8,80 0,411 

Ht (%) – Média (DP); Med. 40,8 (5,29) 41,50 42 (6) 42,00 0,818 

Hb (g%) – Média (DP); Med. 13,56 (1,42) 13,60 14,23 (2,25) 14,40 0,522 

VCM (fl) – Média (DP); Med. 48,66 (5,57) 47,92 46,41 (3,11) 47,73 0,523 

HCM (pg) – Média (DP); Med. 16,2 (1,64) 16,15 15,69 (0,92) 16,08 0,583 

CHCM (%) – Média (DP); Med. 33,29 (1,53) 33,32 33,84 (0,68) 34,17 0,465 

Plaquetas (mm3) – Média (DP); Med. 384.500 (139.427) 368.500 365.000 (116.607) 322.000 0,523 

Leucócitos/mm3 – Média (DP); Med. 8.750 (3.199,26) 7.900 10.300 (2.685,14) 9.800 0,273 

Neutrófilos segmentados – Média (DP); Med. 5.962,9 (2.706,3) 5.906,00 6.191,33 (354,3) 6.004 0,855 

Neutrófilos bastonetes – Média (DP); Med. 0 (0) 0 0 (0) 0 1,000 

Eosinófilos – Média (DP); Med. 521,05 (498,6) 352 515 (134,26) 490 0,584 

Basófilos – Média (DP); Med. 34,75 (92,61) 0 59 (51,97) 79 0,114 

Linfócitos Típicos – Média (DP); Med. 1.867,9 (1.293,1) 1.696 3.267 (2.263,3) 2.940 0,171 

Monócitos – Média (DP); Med. 350,6 (236,83) 316 265 (28,51) 264 0,584 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; He: hemácias; Ht: hematócrito; Hb: hemoglobina; VCM: volume corpuscular médio; HCM: 
hemoglobina corpuscular média; CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular média; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de 
Mann-Whitney. 
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ANEXO E – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p da bioquímica sérica, eletrólitos, glicemia e T4 total – São Paulo 
– 2013 
 

CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de pU 

Uréia (mg/dL) – Média (DP); Med. 52,31 (9,34) 53,25 66,73 (12,83) 62,70 0,055 

Creatinina (mg/dL) – Média (DP); Med. 1,4 (0,22) 1,40 1,8 (0,3) 1,80 0,043* 

Ptns Totais (g/dL) – Média (DP); Med. 7,02 (0,54) 6,90 7,43 (0,46) 7,70 0,169 

Albumina (g/dL) – Média (DP); Med. 3,42 (0,24) 3,40 3,37 (0,25) 3,40 0,816 

ALT (U/L) – Média (DP); Med. 40,28 (20,71) 32,25 23,7 (6,46) 21,40 0,144 

FA (U/L) – Média (DP); Med. 23,14 (17,15) 16,95 18,7 (2,03) 19,10 0,784 

Na (mEq/L) – Média (DP); Med. 154,85 (4,72) 153,95 153,17 (2,96) 153,40 0,553 

K (mEq/L) – Média (DP); Med. 4,14 (0,32) 4,05 4,7 (0,2) 4,70 0,021* 

Ca (mg/dL) – Média (DP); Med. 9,88 (1,04) 10,05 10,43 (0,15) 10,40 0,217 

P (mg/dL) – Média (DP); Med. 3,99 (0,99) 3,90 4,1 (0,2) 4,10 0,521 

Glicemia (mg/dL) – Média (DP); Med. 86 (20,63) 83,00 75,67 (0,58) 76,00 0,437 

T4 Total (µg/dL) – Média (DP); Med. 1,93 (0,48) 1,97 1,17 (0,64) 1,53 0,040* 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; Ptns: proteínas; ALT: alanina aminotransferase; FA: fosfatase alcalina; Na: sódio; K: potássio; Ca: 
cálcio; P: fósforo; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney; [*]:diferença estatística. 
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ANEXO F – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p da pressão arterial sistêmica – São Paulo – 2013  
 

CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

PAS 

Média (DP); Med. 118,05 (12,89) 117,00 114,33 (10,02) 115,00 0,713U 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; PAS: pressão arterial sistêmica; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney. 
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ANEXO G – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das medidas dos exames radiográficos – São Paulo – 2013 
 

CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

Campos Pulmonares, n% sem alterações 20 100,0% 2 66,7% 0,130F 

vascularização pulmonar Ingurgitada 0 0,0% 1 33,3% 

Silhueta Cardíaca, n% sem alterações 18 90,0% 3 100,0% 1,000F 

discreto aumento 2 10,0% 0 0,0% 

VHS (v) – Média(DP); Med. 7,32 (0,36) 7,25 7,67 (0,23) 7,80 0,117U 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; VHS: vertebral heart size; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney; [F]: 
Teste exato de Fisher. 
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ANEXO H – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos parâmetros eletrocardiográficos – São Paulo – 2013 
 

   (continua) 

          CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

FC (bpm) – Média(DP); Med. 218,5 (38,43) 215,00 225,33 (52,2) 220,00 0,963U 

Eixo cardíaco, n% normal 16 80,0% 1 33,3% 0,161F 

desvio à esquerda 1 5,0% 1 33,3% 

desvio à direita 3 15,0% 1 33,3% 

Onda P – duração (s), – Média(DP); Med. 0,03 (0,01) 0,03 0,03 (0,01) 0,03 0,272U 

Onda P – amplitude (mV), – Média(DP); Med. 0,15 (0,07) 0,15 0,13 (0,06) 0,10 0,766U 

Intervalo PR (s) – Média(DP); Med. 0,07 (0,01) 0,08 0,07 (0,01) 0,07 0,112U 

Complexo QRS - duração (s) – Média(DP); Med. 0,03 (0,01) 0,02 0,03 (0,02) 0,02 0,919U 

Complexo QRS - amplitude (mV) – Média(DP); Med. 0,24 (0,15) 0,20 0,28 (0,36) 0,10 0,518U 

Segmento ST, n% isoelétrico 17 85,0% 2 66,7% 0,450F 

infrad.(0,1mV) 1 5,0% 0 0,0% 

suprad.(0,05mV) 1 5,0% 0 0,0% 

suprad.(0,1mV) 0 0,0% 1 33,3% 

suprad.(0,15mV) 1 5,0% 0 0,0% 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; bpm: batimentos por minuto; infrad.: infradesnivelado; suprad.: 
supradesnivelado; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney; [F]: Teste exato de Fisher. 
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ANEXO H – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos parâmetros eletrocardiográficos – São Paulo – 2013 
 

  (continuação) 

          CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

Intervalo QT (s) – Média(DP); Med. 0,14 (0,04) 0,15 0,19 (0,05) 0,18 0,152U 

Onda T, n% (+ e < 25% de R) / 0,1mV 11 55,0% 3 100,0% 0,641F 

(+ e < 25% de R) / 0,15mV 7 35,0% 0 0,0% 

(+ e < 25% de R) / 0,2mV 1 5,0% 0 0,0% 

(+ e < 25% de R) / 0,3mV 1 5,0% 0 0,0% 

CV5RL – onda R(mV) / Média(DP); Med. 0,2 (0,12) 0,18 0,23 (0,23) 0,10 0,963U 

CV5RL – onda S(mV) / Média(DP); Med.  0,33 (0,3) 0,20 0,4 (0,14) 0,40 0,278U 

CV5RL – onda T, n% negativa 1 5,0% 0 0,0% 1,000F 

positiva 19 95,0% 3 100,0% 

CV6LL – onda R(mV) / Média(DP); Med. 0,24 (0,24) 0,18 0,13 (0,08) 0,15 0,431U 

CV6LL – onda S(mV) / Média(DP); Med. 0,19 (0,14) 0,15 0,18 (0,18) 0,18 0,788U 

CV6LL – onda T, n% negativa 1 5,0% 1 33,3% 0,249F 

positiva 19 95,0% 2 66,7% 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney; [F]: Teste exato de Fisher. 
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ANEXO H – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos parâmetros eletrocardiográficos – São Paulo – 2013 
   

 (conclusão) 

          CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

CV6LU – onda R(mV) / Média(DP); Med. 0,17 (0,13) 0,10 0,37 (0,33) 0,35 0,413U 

CV6LU – onda S(mV) / Média(DP); Med. 0,18 (0,14) 0,13 0,2 (0) 0,20 0,614U 

CV6LU – onda T, n% negativa 5 26,3% 1 33,3% 1,000F 

positiva 14 73,7% 2 66,7% 

V10 – complexo QRS, n% negativa 9 47,4% 2 66,7% 1,000F 

positiva 10 52,6% 1 33,3% 

V10 – onda T, n% negativa 8 42,1% 1 33,3% 1,000F 

positiva 11 57,9% 2 66,7% 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney; [F]: Teste exato de Fisher. 
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ANEXO I – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das medidas eletrocardiográficas – São Paulo – 2013 
 

(continua) 

          CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

Laudo, n% 

Ritmo sinusal ausente 4 20,0% 1 33,3% 0,539F 

presente 16 80,0% 2 66,7% 

Taquicardia sinusal ausente 16 80,0% 2 66,7% 0,539F 

presente 4 20,0% 1 33,3% 

Complexo ventricular prematuro (CVP) ausente 19 95,0% 3 100,0% 1,000F 

presente 1 5,0% 0 0,0% 

Morfologia (CVP) ausente 19 95,0% 3 100,0% 1,000F 

presente (monomórfica) 1 5,0% 0 0,0% 

Frequência (CVP) 0 19 95,0% 3 100,0% 1,000F 

4 1 5,0% 0 0,0% 

CVP pareado ausente 19 95,0% 3 100,0% 1,000F 

presente 1 5,0% 0 0,0% 

Frequência (CVP pareado) 0 19 95,0% 3 100,0% 1,000F 

1 1 5,0% 0 0,0% 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; CVP: complexo ventricular prematuro; [F]: Teste exato de Fisher. 
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ANEXO I – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das medidas eletrocardiográficas – São Paulo – 2013 
 

(conclusão) 

          CMH 

ausente (n = 20) presente (n= 3) Valor de p 

Bigeminismo ventricular ausente 19 95,0% 3 100,0% 1,000F 

presente 1 5,0% 0 0,0% 

Frequência de bigeminismo ventricular 0 19 95,0% 3 100,0% 1,000F 

1 1 5,0% 0 0,0% 

Bloqueio de ramo direito incompleto intermitente ausente 17 85,0% 2 66,7% 0,453F 

presente 3 15,0% 1 33,3% 

Bloqueio fascicular anterior esquerdo intermitente ausente 19 95,0% 2 66,7% 0,249F 

presente 1 5,0% 1 33,3% 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; [F]: Teste exato de Fisher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
121 

ANEXO J – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos parâmetros ecocardiográficos do estudo do VE – São Paulo – 
2013  

 

          CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

SIVd (cm) – Média(DP); Med. 0,42 (0,06) 0,42 0,61 (0,05) 0,63 0,007U* 

PLVEd (cm) – Média(DP); Med. 0,42 (0,06) 0,41 0,64 (0,02) 0,63 0,006U* 

Relação septo/parede – Média(DP); Med. 1,01 (0,09) 1,01 0,95 (0,08) 0,94 0,315U 

DVEd (cm) – Média(DP); Med. 1,57 (0,16) 1,57 1,48 (0,05) 1,51 0,144U 

DVEs (cm) – Média(DP); Med. 0,75 (0,16) 0,72 0,71 (0,08) 0,70 0,584U 

Fej (%) – Média(DP); Med. 85,44 (6,35) 87,50 86,35 (4,09) 85,67 0,855U 

FE (%) – Média(DP); Med. 52,48 (8,02) 53,88 52,53 (5,41) 51,24 0,927U 

VDF (mL) – Média(DP); Med. 6,97 (1,79) 6,75 5,89 (0,51) 6,17 0,157U 

VSF (mL) – Média(DP); Med. 1,03 (0,59) 0,82 0,8 (0,25) 0,76 0,584U 

VS (mL) – Média(DP); Med. 5,94 (1,5) 5,95 5,09 (0,55) 5,10 0,157U 

FC (bpm) – Média(DP); Med. 207,33 (28,72) 202,50 204 (13,11) 206,00 0,801U 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; VE: ventrículo esquerdo; SIVd: septo interventricular em diástole; PLVEd: parede livre do ventrículo 
esquerdo em diástole; DVEd: diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole; DVEs: diâmetro do ventrículo esquerdo em sístole; Fej: fração de 
ejeção; FE: fração de encurtamento; VDF: volume diastólico final; VSF: volume sistólico final; VS: volume sistólico; FC: frequência cardíaca; DP: 
desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney; [*]:diferença estatística. 
 
 
 



 
122 

ANEXO K – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos parâmetros ecocardiográficos do estudo do AE – São Paulo – 
2013 
 

          CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

Modo M-Ao (cm) – Média(DP); Med. 1,05 (0,1) 1,03 1,15 (0,03) 1,15 0,187U 

Modo M-AE (cm) – Média(DP); Med. 1,26 (0,12) 1,28 1,7 (0,41) 1,70 0,036U* 

Modo M-Ao/Ae – Média(DP); Med. 0,84 (0,09) 0,84 0,69 (0,18) 0,69 0,187U 

Modo BD-AE (cm) – Média(DP); Med. 1,32 (0,14) 1,29 1,57 (0,28) 1,64 0,157U 

Modo BD-Ao (cm) – Média(DP); Med. 0,96 (0,14) 1,00 1,01 (0,13) 1,03 0,361U 

Modo BD-AE/Ao – Média(DP); Med. 1,39 (0,18) 1,39 1,55 (0,18) 1,45 0,157U 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; AE: átrio esquerdo; Modo M-Ao: aorta em modo M; Modo M-AE: átrio esquerdo em modo M; Modo M-
Ao/Ae: relação aorta sobre átrio esquerdo em modo M; Modo BD-AE: átrio esquerdo em modo bidimensional; Modo BD-Ao: aorta em modo 
bidimensional; Modo BD-AE/Ao: relação átrio esquerdo sobre aorta em modo bidimensional; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de 
Mann-Whitney; [*]:diferença estatística. 
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ANEXO L – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos parâmetros ecocardiográficos do Doppler pulsado – São 
Paulo – 2013 
 

          CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

Fl. Aort. vel.máx. (m/s) – Média(DP); Med. 1,14 (0,21) 1,14 1,28 (0,13) 1,34 0,201U 

Fl. Aort. gradiente de pressão (mmHg) – Média(DP); Med. 5,33 (1,94) 5,21 6,57 (1,3) 7,17 0,218U 

Fl. Pulm. vel.máx. (m/s) – Média(DP); Med. 0,91 (0,12) 0,92 0,91 (0,1) 0,91 1,000U 

Fl. Pulm. gradiente de pressão (mmHg) – Média(DP); Med. 3,38 (0,89) 3,39 3,32 (0,71) 3,32 0,909U 

TRIV (ms) – Média(DP); Med. 45,16 (7,75) 43,13 57 (5,66) 57,00 0,067U 

Vel. Máx. Onda E VM (m/s) – Média(DP); Med.  0,79 (0,15) 0,73 0,83 (0,35) 0,66 0,580U 

Vel. Máx. Onda A VM (m/s) – Média(DP); Med. 0,59 (0,11) 0,59 0,55 (0,14) 0,55 0,725U 

Relação E/A VM – Média(DP); Med. 1,3 (0,23) 1,23 1,2 (0,39) 1,20 0,673U 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; Fl. Aort. vel.máx.: velocidade máxima do fluxo aórtico; Fl. Aort.: fluxo aórtico; Fl. Pulm. vel.máx.: 
velocidade máxima do fluxo pulmonar; Fl. Pulm.: fluxo pulmonar; TRIV: tempo de relaxamento isovolumétrico; Vel. Máx. Onda E VM: velocidade 
máxima do fluxo da onda E da valva mitral; Vel. Máx. Onda A VM: velocidade máxima do fluxo da onda A da valva mitral; Relação E/A VM: relação 
das ondas E e A da valva mitral; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney. 
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ANEXO M – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p dos parâmetros ecocardiográficos do Doppler colorido – São 
Paulo – 2013 
 

          CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

Insuf. Valva mitral, n% ausente 17 85,0% 3 100,0% 1,000F 

discreta 3 15,0% 0 0,0% 

Insuf. Valva tricúspide, n% ausente 17 85,0% 3 100,0% 1,000F 

discreta 3 15,0% 0 0,0% 

Insuf. Valva aórtica, n% ausente 19 95,0% 3 100,0% 1,000F 

discreta 1 5,0% 0 0,0% 

Insuf. Valva pulmonar, n% ausente 19 95,0% 3 100,0% 1,000F 

discreta 1 5,0% 0 0,0% 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; Insuf.: insuficiência; [F]: Teste exato de Fisher. 
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ANEXO N – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p do número total de complexos QRS, tempo de análise (em 
minutos), frequências cardíacas mínima, média e máxima, referentes à eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas – São 
Paulo – 2013 
 

          CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

QRS – Média(DP); Med. 218.396,5 (3.1397) 214.664,00 237.418,33 (32.380,26) 241.922,00 0,411U 

Tempo (min.) – Média(DP); Med. 1.346,2 (87,72) 1.394,50 1.342 (76,9) 1.351,00 0,855U 

FC mínima (bpm) – Média(DP); Med. 88 (12,23) 90,50 103 (26,23) 99,00 0,315U 

FC média (bpm) – Média(DP); Med. 162,45 (22,67) 163,00 176,33 (14,19) 179,00 0,252U 

FC máxima (bpm) – Média(DP); Med. 250,65 (6,43) 254,00 252,67 (1,15) 252,00 0,684U 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; bpm: batimentos por minuto; QRS: número total de complexos 
QRS; Tempo (min.): Tempo de análise em minutos; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney. 
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ANEXO O – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das frequências cardíacas mínimas horárias, referentes à 
eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas – São Paulo – 2013 

 
 (continua) 

                                      CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

FC mínima 1ªh - Média(DP); Med. 165,75 (30,31) 171,00 165,33 (30,86) 179,00 1,000U 

FC mínima 2ªh - Média(DP); Med. 142 (30,78) 135,00 133,67 (23,46) 126,00 0,648U 

FC mínima 3ªh - Média(DP); Med. 137,9 (31,59) 128,00 133,67 (19,55) 132,00 0,927U 

FC mínima 4ªh - Média(DP); Med. 137,15 (22,13) 139,50 130,67 (28,04) 116,00 0,464U 

FC mínima 5ªh - Média(DP); Med. 137,7 (24,77) 137,00 161 (12,12) 154,00 0,170U 

FC mínima 6ªh - Média(DP); Med. 138,35 (21,68) 145,00 148,33 (10,41) 145,00 0,583U 

FC mínima 7ªh - Média(DP); Med. 134,9 (26,17) 139,50 154 (0) 154,00 0,168U 

FC mínima 8ªh - Média(DP); Med. 137,65 (25,55) 145,00 156 (6,24) 154,00 0,253U 

FC mínima 9ªh - Média(DP); Med. 138,05 (21,14) 143,50 140 (15,1) 142,00 0,891U 

FC mínima 10ªh - Média(DP); Med. 133,8 (25,7) 132,00 140,67 (5,13) 142,00 0,464U 

FC mínima 11ªh - Média(DP); Med. 133,85 (21,63) 133,50 151 (0) 151,00 0,170U 

FC mínima 12ªh - Média(DP); Med. 131,15 (24,73) 128,00 146,33 (8,62) 148,00 0,253U 

FC mínima 13ªh - Média(DP); Med. 135,6 (23,62) 133,50 146,67 (11,06) 148,00 0,411U 

FC mínima 14ªh - Média(DP); Med. 136,4 (26,11) 138,50 157 (6) 157,00 0,082U 

FC mínima 15ªh - Média(DP); Med. 135 (23,52) 140,00 134,67 (11,72) 130,00 0,927U 
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(conclusão) 

                                      CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

FC mínima 16ªh - Média(DP); Med. 136,65 (23,1) 139,50 150,33 (11,68) 148,00 0,293U 

FC mínima 17ªh - Média(DP); Med. 132,95 (22,63) 135,00 146,33 (7,09) 145,00 0,385U 

FC mínima 18ªh - Média(DP); Med. 133,65 (25,85) 137,50 143,67 (9,61) 142,00 0,522U 

FC mínima 19ªh - Média(DP); Med. 137,35 (21,95) 139,50 147,67 (13,65) 154,00 0,411U 

FC mínima 20ªh - Média(DP); Med. 141 (24,78) 140,00 146,33 (8,62) 148,00 0,615U 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; h: hora; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney.  



 
128 

ANEXO P – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das frequências cardíacas médias horárias, referentes à 
eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas – São Paulo – 2013  

(continua) 

                                      CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

FC média 1ªh – Média(DP); Med. 191,1 (31,34) 195,50 186,67 (32,04) 196,00 0,749U 

FC média 2ªh – Média(DP); Med. 168,55 (33,72) 170,50 167,33 (22,5) 175,00 0,927U 

FC média 3ªh – Média(DP); Med. 164,3 (32,7) 163,50 169,67 (39,93) 187,00 0,784U 

FC média 4ªh – Média(DP); Med. 169,2 (26,84) 172,00 175,33 (14,01) 176,00 0,749U 

FC média 5ªh – Média(DP); Med. 162,5 (28) 165,00 183,67 (8,62) 182,00 0,254U 

FC média 6ªh – Média(DP); Med. 161,55 (23,32) 167,50 182 (16,64) 189,00 0,201U 

FC média 7ªh – Média(DP); Med. 159,15 (28,67) 165,00 178,33 (7,09) 177,00 0,361U 

FC média 8ªh – Média(DP); Med. 160,3 (28,22) 166,00 179,33 (17,39) 173,00 0,273U 

FC média 9ªh – Média(DP); Med. 166,95 (20,57) 171,00 171 (7,94) 168,00 0,927U 

FC média 10ªh – Média(DP); Med. 157,45 (29,38) 159,00 173 (6,08) 170,00 0,438U 

FC média 11ªh – Média(DP); Med. 157,15 (24,26) 160,50 178,33 (15,37) 171,00 0,100U 

FC média 12ªh – Média(DP); Med. 158,2 (25,01) 161,00 178,33 (4,04) 176,00 0,156U 

FC média 13ªh – Média(DP); Med. 158,85 (24,29) 163,00 183 (4,58) 184,00 0,083U 

FC média 14ªh – Média(DP); Med. 159,65 (25,46) 164,50 185 (5,57) 184,00 0,055U 

FC média 15ªh – Média(DP); Med. 160 (22,52) 157,50 168,33 (14,29) 165,00 0,385U 

FC média 16ªh – Média(DP); Med. 161,55 (28,49) 167,50 170,33 (17,9) 160,00 0,715U 
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(conclusão) 

                                      CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

FC média 17ªh – Média(DP); Med.  155,35 (24,4) 161,50 183,67 (7,64) 182,00 0,028U* 

FC média 18ªh – Média(DP); Med. 157,25 (24,37) 162,50 173,33 (24,58) 186,00 0,293U 

FC média 19ªh – Média(DP); Med. 162,7 (26,61) 165,00 177,33 (19,14) 180,00 0,411U 

FC média 20ªh – Média(DP); Med. 163,05 (27,24) 164,00 168,67 (11,02) 174,00 0,522U 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; h: hora; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney; 
[*]:diferença estatística. 
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ANEXO Q – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das frequências cardíacas máximas horárias, referentes à 
eletrocardiografia dinâmica ambulatorial por 24 horas – São Paulo – 2013 

 (continua) 

                                        CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

FC máxima 1ªh - Média(DP); Med. 226,25 (27,49) 229,50 230,33 (37,74) 248,00 0,614U 

FC máxima 2ªh - Média(DP); Med. 216 (34,8) 226,00 219,33 (26,08) 213,00 1,000U 

FC máxima 3ªh - Média(DP); Med. 205,95 (31,6) 213,00 212 (61,21) 226,00 0,784U 

FC máxima 4ªh - Média(DP); Med. 213,05 (29,77) 213,00 234,67 (38,53) 233,00 0,314U 

FC máxima 5ªh - Média(DP); Med. 213,95 (25,71) 222,50 236,67 (24,79) 226,00 0,312U 

FC máxima 6ªh - Média(DP); Med. 211,8 (25,43) 216,00 225 (35,55) 213,00 0,714U 

FC máxima 7ªh - Média(DP); Med. 204,95 (29,05) 210,50 214,33 (18,04) 213,00 0,614U 

FC máxima 8ªh - Média(DP); Med. 203,9 (32,45) 208,00 230 (24,25) 226,00 0,184U 

FC máxima 9ªh - Média(DP); Med. 212,25 (20,42) 208,00 204,33 (13,65) 202,00 0,489U 

FC máxima 10ªh - Média(DP); Med. 198,2 (29,58) 208,00 207,33 (23,46) 202,00 0,749U 

FC máxima 11ªh - Média(DP); Med. 199,4 (25,13) 199,50 202,33 (26,56) 187,00 0,891U 

FC máxima 12ªh - Média(DP); Med. 206,6 (28,68) 205,00 216,33 (16,74) 226,00 0,713U 

FC máxima 13ªh - Média(DP); Med. 204,2 (29,09) 197,00 236 (18,68) 233,00 0,073U 

FC máxima 14ªh - Média(DP); Med. 203,8 (24,27) 208,00 228,33 (10,69) 226,00 0,066U 

FC máxima 15ªh - Média(DP); Med. 200,25 (28,05) 199,50 216,33 (18,15) 219,00 0,292U 

FC máxima 16ªh - Média(DP); Med. 198,6 (28,76) 197,00 212 (12,49) 208,00 0,360U 



 
131 

 

(conclusão) 

                                      CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

FC máxima 17ªh - Média(DP); Med. 198,65 (22,01) 199,50 233,67 (18,34) 240,00 0,022U* 

FC máxima 18ªh - Média(DP); Med. 193,05 (32,59) 202,00 205,33 (43,15) 219,00 0,434U 

FC máxima 19ªh - Média(DP); Med. 204,35 (33,73) 213,00 241,33 (23,03) 240,00 0,067U 

FC máxima 20ªh - Média(DP); Med. 205,05 (31,7) 213,00 209,67 (25,17) 213,00 0,927U 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; h: hora; DP: desvio padrão; Med.: mediana; [U]: Teste de Mann-Whitney; 
[*]:diferença estatística. 
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ANEXO R – Estatísticas descritivas para cada grupo e valores de p das medidas do Holter – São Paulo – 2013  
 

 (continua) 

           CMH 

ausente (n = 20) presente (n= 3) Valor de p 

Laudo, n% 

Períodos de arritmia sinusal, n% ausente 19 95,0% 3 100,0% 1,000F 

presente 1 5,0% 0 0,0% 

Períodos de bradicardia sinusal, n% ausente 16 80,0% 3 100,0% 1,000F 

presente 4 20,0% 0 0,0% 

Períodos de taquicardia sinusal, n% ausente 18 90,0% 3 100,0% 1,000F 

presente 2 10,0% 0 0,0% 

Complexo ventricular prematuro (CVP), n% ausente 6 30,0% 0 0,0% 0,539F 

presente 14 70,0% 3 100,0% 

Frequência de CVP, n% 1 5 35,7% 1 33,3% 0,633F 

2 4 28,6% 0 0,0% 

3 1 7,1% 1 33,3% 

5 1 7,1% 1 33,3% 

8 1 7,1% 0 0,0% 

12 1 7,1% 0 0,0% 

13 1 7,1% 0 0,0% 
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(continuação) 

           CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

Morfologia do CVP, n% monomórfica 13 92,9% 3 100,0% 1,000F 

polimórfica 1 7,1% 0 0,0% 

CVP pareado, n% ausente 16 80,0% 3 100,0% 1,000F 

presente 4 20,0% 0 0,0% 

Frequência de CVP pareado, n% 1 1 25,0% - 

2 2 50,0% 

4 1 25,0% 

TVNS, n%  ausente 17 85,0% 3 100,0% 1,000F 

presente 3 15,0% 0 0,0% 

Frequência de TVNS, n%  1 2 66,7% - 

2 1 33,3% 

Complexo atrial prematuro (CAP), n% ausente 15 75,0% 2 66,7% 1,000F 

presente 5 25,0% 1 33,3% 

Frequência de CAP, n% 1 2 40,0% 0 0,0% 0,337F 

2 2 40,0% 0 0,0% 

9 0 0,0% 1 100,0% 

418 1 20,0% 0 0,0% 

CAP pareado, n% ausente 19 95,0% 3 100,0% 1,000F 

presente 1 5,0% 0 0,0% 
 



 
134 

(conclusão) 

           CMH 

ausente (n = 20) presente (n = 3) Valor de p 

TANS, n%  ausente 20 100,0% 2 66,7% 0,130F 

presente 0 0,0% 1 33,3% 

BRD Incompleto Intermitente, n% ausente 17 85,0% 2 66,7% 0,453F 

presente 3 15,0% 1 33,3% 

BFAE Intermitente, n% ausente 19 95,0% 2 66,7% 0,249F 

presente 1 5,0% 1 33,3% 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; CVP: complexo ventricular prematuro; CAP: complexo atrial prematuro; TVNS: taquicardia ventricular não 
sustentada; TANS: taquicardia atrial não sustentada; BRD: bloqueio de ramo direito; BFAE: bloqueio fascicular anterior esquerdo; [F]: Teste exato de 
Fisher.  
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ANEXO S – Estatísticas descritivas das medidas de Holter para cada sexo, e valores de p do teste de associação de Fisher – São Paulo 
– 2013 

(continua) 

 
                    Sexo Valor de p 

 

Macho 
(n=9; 39,1%) 

Fêmea 
(n=14; 60,9%) 

Laudo, n%      
Períodos de arritmia sinusal ausente n 9 13 1,000 

% em Períodos de arritmia sinusal 40,9% 59,1% 
% em Sexo 100,0% 92,9% 

presente n 0 1 
% em Períodos de arritmia sinusal 0,0% 100,0% 
% em Sexo 0,0% 7,1% 

Períodos de bradicardia sinusal ausente n 8 11 1,000 
% em Períodos de bradicardia sinusal 42,1% 57,9% 
% em Sexo 88,9% 78,6% 

presente n 1 3 
% em Períodos de bradicardia sinusal 25,0% 75,0% 
% em Sexo 11,1% 21,4% 

Períodos de taquicardia sinusal ausente n 9 12 0,502 
% em Períodos de taquicardia sinusal 42,9% 57,1% 
% em Sexo 100,0% 85,7% 

presente n 0 2 
% em Períodos de taquicardia sinusal 0,0% 100,0% 
% em Sexo 0,0% 14,3% 

Complexo ventricular prematuro (CVP) ausente n 1 5 0,340 
% em Complexo ventricular prematuro (CVP) 16,7% 83,3% 
% em Sexo 11,1% 35,7% 

presente n 8 9 
% em Complexo ventricular prematuro (CVP) 47,1% 52,9% 
% em Sexo 88,9% 64,3% 
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(continuação) 

     Sexo Valor de p 

      Macho 
(n=9; 39,1%) 

Fêmea 
(n=14; 60,9%) 

 
Frequência de CVP 

 
1 

 
n 

 
3 

 
3 0,882 

 
% em Frequência de CVP 50,0% 50,0% 

 
% em Sexo 37,5% 33,3% 

 
2 n 1 3 

 
% em Frequência de CVP 25,0% 75,0% 

 
% em Sexo 12,5% 33,3% 

 
3 n 1 1 

 
% em Frequência de CVP 50,0% 50,0% 

 
% em Sexo 12,5% 11,1% 

 
5 n 1 1 

 
% em Frequência de CVP 50,0% 50,0% 

 
% em Sexo 12,5% 11,1% 

 
8 n 1 0 

 
% em Frequência de CVP 100,0% 0,0% 

 
% em Sexo 12,5% 0,0% 

 
12 n 1 0 

 
% em Frequência de CVP 100,0% 0,0% 

 
% em Sexo 12,5% 0,0% 

 
13 n 0 1 

 
% em Frequência de CVP 0,0% 100,0% 

 
% em Sexo 0,0% 11,1% 

Morfologia do CVP monomórfico n 7 9 0,471 

 
% em Morfologia do CVP 43,8% 56,3% 

 
% em Sexo 87,5% 100,0% 

 
polimórfico n 1 0 

 
% em Morfologia do CVP 100,0% 0,0% 

 
% em Sexo 12,5% 0,0% 
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(continuação) 

 
    Sexo Valor de p 

      
Macho 

(n=9; 39,1%) 
Fêmea 

(n=14; 60,9%) 
 
CVP pareado ausente n 6 13 0,260 

% em CVP pareado 31,6% 68,4% 
% em Sexo 66,7% 92,9% 

presente n 3 1 
% em CVP pareado 75,0% 25,0% 
% em Sexo 33,3% 7,1% 

Frequência de CVP pareado 1 n 1 0 1,000 
% em Frequência de CVP pareado 100,0% 0,0% 
% em Sexo 33,3% 0,0% 

2 n 1 1 
% em Frequência de CVP pareado 50,0% 50,0% 
% em Sexo 33,3% 100,0% 

4 n 1 0 
% em Frequência de CVP pareado 100,0% 0,0% 
% em Sexo 33,3% 0,0% 

TVNS ausente n 8 12 1,000 
% em TVNS  40,0% 60,0% 
% em Sexo 88,9% 85,7% 

presente n 1 2 
% em TVNS  33,3% 66,7% 
% em Sexo 11,1% 14,3% 

 

 

 

 

 



 
138 

(continuação) 

 
                         Sexo Valor de p 

      
Macho 

(n=9; 39,1%) 
Fêmea 

(n=14; 60,9%) 
 
Frequência de TVNS  1 n 0 2 0,333 
    % Frequência de TVNS  0,0% 100,0% 
    % em Sexo 0,0% 100,0% 

  2 n 1 0 

    
% Frequência de TVNS 
% em Sexo 

100,0% 
100,0% 

0,0% 
0,0% 

Complexo atrial prematuro (CAP)  ausente n 9 8 0,048* 
    % de Complexo atrial prematuro (CAP)  52,9% 47,1% 
    % em Sexo 100,0% 57,1% 
  presente n 0 6 
    % de Complexo atrial prematuro (CAP) 0,0% 100,0% 
    % em Sexo 0,0% 42,9% 
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(continuação) 

 
                         Sexo Valor de p 

      
Macho 

(n=9; 39,1%) 
Fêmea 

(n=14; 60,9%) 
 
Frequência de CAP 1 n 2 - 
    % Frequência de CAP 100,0% 
    % em Sexo 33,3% 
  2 n 2 
    % Frequência de CAP 100,0% 
    % em Sexo 33,3% 
  9 n 1 
    % Frequência de CAP 100,0% 
    % em Sexo 16,7% 
  418 n 1 
    % Frequência de CAP 100,0% 
    % em Sexo 16,7% 
CAP pareado ausente n 9 13 1,000 
    % CAP pareado 40,9% 59,1% 
    % em Sexo 100,0% 92,9% 
  presente n 0 1 
    % CAP pareado 0,0% 100,0% 
    % em Sexo 0,0% 7,1% 
Frequência de CAP pareado 18 n 1 - 
    % Frequência de CAP pareado 100,0% 
    % em Sexo 100,0% 
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(conclusão) 

 
    Sexo Valor de p 

      
Macho 

(n=9; 39,1%) 
Fêmea 

(n=14; 60,9%) 
 
TANS ausente n 9 13 1,000 

% de TANS 40,9% 59,1% 
% em Sexo 100,0% 92,9% 

presente n 0 1 
% de TANS 0,0% 100,0% 
% em Sexo 0,0% 7,1% 

Frequência de TANS 4 n 1 - 
% Frequência de TANS 100,0% 
% em Sexo 100,0% 

BRD Incompleto Intermitente ausente n 7 12 1,000 
% BRD Incompleto Intermitente 36,8% 63,2% 
% em Sexo 77,8% 85,7% 

presente n 2 2 
% BRD Incompleto Intermitente 50,0% 50,0% 
% em Sexo 22,2% 14,3% 

BFAE Intermitente ausente n 8 13 1,000 
% em BFAE Intermitente 38,1% 61,9% 
% em Sexo 88,9% 92,9% 

presente n 1 1 
% em BFAE Intermitente 50,0% 50,0% 
% em Sexo 11,1% 7,1% 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; CVP: complexo ventricular prematuro; CAP: complexo atrial prematuro; TVNS: taquicardia ventricular 
não sustentada; TANS: taquicardia atrial não sustentada; BRD: bloqueio de ramo direito; BFAE: bloqueio fascicular anterior esquerdo; [*]: diferença 
estatística. 
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ANEXO T - Estatísticas descritivas das medidas de ECG para cada sexo, e valores de p do teste de associação de Fisher – São Paulo – 
2013 

(continua) 
                    Sexo Valor de p 

Macho 
(n=9; 39,1%) 

Fêmea 
(n=14; 60,9%) 

Laudo, n% 
      
Taquicardia sinusal ausente n 7 11 1,000 
    % em Taquicardia sinusal 38,9% 61,1% 
    % em Sexo 77,8% 78,6% 
  presente n 2 3 
    % em Taquicardia sinusal 40,0% 60,0% 
    % em Sexo 22,2% 21,4% 
Complexo ventricular prematuro (CVP) ausente n 9 13 1,000 
    % em Complexo ventricular prematuro (CVP) 40,9% 59,1% 
    % em Sexo 100,0% 92,9% 
  presente n 0 1 
    % em Complexo ventricular prematuro (CVP) 0,0% 100,0% 
    % em Sexo 0,0% 7,1% 
Morfologia do CVP ausente n 9 13 1,000 
    % Morfologia do CVP 40,9% 59,1% 
    % em Sexo 100,0% 92,9% 
  presente (monomórfico) n 0 1 
    % Morfologia do CVP 0,0% 100,0% 
    % em Sexo 0,0% 7,1% 
Frequência de CVP 0 n 9 13 1,000 
    % Frequência de CVP 40,9% 59,1% 
    % em Sexo 100,0% 92,9% 
  4 n 0 1 
    % Frequência de CVP 0,0% 100,0% 
    % em Sexo 0,0% 7,1% 
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(continuação) 
                     Sexo Valor de p 

Macho 
(n=9; 39,1%) 

Fêmea 
(n=14; 60,9%) 

 
CVP pareado ausente n 9 13 1,000 
    % CVP pareado 40,9% 59,1% 
    % em Sexo 100,0% 92,9% 
  presente n 0 1 
    % CVP pareado 0,0% 100,0% 
    % em Sexo 0,0% 7,1% 
Frequência de CVP pareado 0 n 9 13 1,000 
    % Frequência de CVP pareado 40,9% 59,1% 
    % em Sexo 100,0% 92,9% 
  1 n 0 1 
    % Frequência de CVP pareado 0,0% 100,0% 
    % em Sexo 0,0% 7,1% 
Bigeminismo ventricular ausente n 9 13 1,000 
    % em Bigeminismo ventricular 40,9% 59,1% 
    % em Sexo 100,0% 92,9% 
  presente n 0 1 
    % em Bigeminismo ventricular 0,0% 100,0% 
    % em Sexo 0,0% 7,1% 
Frequência de Bigeminismo ventricular 0 n 9 13 1,000 
    % Frequência de Bigeminismo ventricular 40,9% 59,1% 
    % em Sexo 100,0% 92,9% 
  1 n 0 1 
    % Frequência de Bigeminismo ventricular 0,0% 100,0% 
    % em Sexo 0,0% 7,1% 
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(conclusão) 
                     Sexo Valor de p 

Macho 
(n=9; 39,1%) 

Fêmea 
(n=14; 60,9%) 

 
BRD Incompleto Intermitente ausente n 7 12 1,000 
    % em BRD Incompleto Intermitente 36,8% 63,2% 
    % em Sexo 77,8% 85,7% 
  presente n 2 2 
    % em BRD Incompleto Intermitente 50,0% 50,0% 
    % em Sexo 22,2% 14,3% 
BFAE Intermitente ausente n 8 13 1,000 
    % em BFAE Intermitente 38,1% 61,9% 
    % em Sexo 88,9% 92,9% 
  presente n 1 1 
    % em BFAE Intermitente 50,0% 50,0% 
    % em Sexo 11,1% 7,1% 

Legenda: CVP: complexo ventricular prematuro; BRD: bloqueio de ramo direito; BFAE: bloqueio fascicular anterior esquerdo. 
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ANEXO U – Estatísticas descritivas da idade nas categorias de respostas das medidas de interesse, e valores de p do teste não 
paramétrico de Mann-Whitney para as comparações – São Paulo – 2013 

(continua) 

Idade (meses) Valor de p 

Sexo 

 
Macho (n = 9) Fêmea (n = 14) 

Média (DP) 44 (22,58) 35,71 (19,92) 0,396 
Mediana 44,00 33,50 

Taquicardia sinusal (ECG) 

 
ausente (n = 18) presente (n = 5) 

Média (DP) 37,28 (22,05) 45 (16,69) 0,433 
Mediana 33,50 44,00 

Bloqueio de ramo direito incompleto intermitente (ECG) 

 
ausente (n = 19) presente (n = 4) 

Média (DP) 34,32 (18,61) 61 (18,49) 0,026* 
Mediana 27,00 59,00 

Bloqueio fascicular anterior esquerdo intermitente (ECG) 

 
ausente (n = 21) presente (n = 2) 

Média (DP) 39 (21,13) 38,5 (26,16) 0,913 
Mediana 40,00 38,50 

Períodos de bradicardia sinusal (Holter) 

 
ausente (n = 19) presente (n = 4) 

Média (DP) 39,05 (22,42) 38,5 (13,7) 0,968 
Mediana 39,00 45,00 
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(conclusão) 

Idade (meses) Valor de p 

Períodos de taquicardia sinusal (Holter) 

 
ausente (n = 21) presente (n = 2) 

Média (DP) 38,38 (21,83) 45 (1,41) 0,585 
Mediana 39,00 45,00 

Complexo ventricular prematuro (CVP) / (Holter) 

 
ausente (n = 6) presente (n = 17) 

Média (DP) 40 (23,44) 38,59 (20,7) 0,916 
Mediana 35,50 40,00 

CVP pareado / (Holter) 

 
ausente (n = 19) presente (n = 4) 

Média (DP) 36,21 (21,62) 52 (11,17) 0,123 
Mediana 27,00 52,50 

TVNS / (Holter) 

 
ausente (n = 20) presente (n = 3) 

Média (DP) 40,35 (21,1) 29,67 (20,65) 0,337 
Mediana 42,00 39,00 

Complexo atrial prematuro (CAP) / (Holter) 

 
ausente (n = 17) presente (n = 6) 

Média (DP) 40,82 (22,34) 33,67 (16,73) 0,506 
Mediana 44,00 32,50 

Bloqueio de ramo direito incompleto intermitente (Holter) 

 
ausente (n = 19) presente (n = 4) 

Média (DP) 34,32 (18,61) 61 (18,49) 0,026* 
Mediana 27,00 59,00 

Bloqueio fascicular anterior esquerdo intermitente (Holter) 

 
ausente (n = 21) presente (n = 2) 

Média (DP) 39 (21,13) 38,5 (26,16) 0,913 
Mediana 40,00 38,50 
Legenda: ecg: eletrocardiograma; CVP: complexo ventricular prematuro; CAP: complexo atrial prematuro; TVNS: taquicardia ventricular não 
sustentada; DP: desvio padrão; [*]: diferença estatística. 
 




