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RESUMO 

 

PELLEGRINO, A. Avaliação genética de gatos da raça Persa: mapeamento da 
mutação relacionada à cardiomiopatia hipertrófica de origem familial. [Genetic 
evaluation of Persian cats: screening of hypertrophic cardiomyopathy mutation]. 
2014. 160 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

 

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a principal cardiopatia dos felinos, 

caracterizada por hipertrofia ventricular esquerda, sem dilatação. A prevalência em 

humanos é de um a cada 500 indivíduos e, em pelo menos 60% dos casos, a 

doença é de origem familial. Há mais de 1400 mutações em mais de 11 genes que 

codificam proteínas do sarcômero relacionadas à CMH. Em algumas famílias de 

gatos, a CMH é transmitida de forma autossômica dominante sendo muito similar à 

humana. No Maine Coon, redução na miomesina e mutação no gene que codifica a 

proteína C miosina ligante (MYBPC3) são alterações encontradas nos acometidos 

pela CMH. No Ragdoll, a CMH está relacionada com mutação no mesmo gene, 

porém em um códon diferente e altamente conservado na espécie. Em outras raças 

como Persa, British Shorthair, Norwegian Forest também há evidências da CMH 

familial, porém não há comprovação do tipo de herança envolvida. No presente 

estudo, uma população de 100 gatos da raça Persa foi avaliada por meio de exames 

ecocardiográfico, eletrocardiográfico, laboratoriais, mesuração da pressão arterial e 

pesquisa da mutação relacionada à doença renal policística (PKD), prevalente em 

gatis de Persas. Os animais foram classificados quanto à presença ou não da CMH 

e, após seleção dos grupos experimentais (20 gatos sem CMH e 22 gatos com 

CMH), amostras de sangue foram submetidas à extração do DNA, genotipagem pela 

técnica de PCR e sequenciamento dos genes da alfa-actina cardíaca (exon 5 do 

gene ACTC1) e da proteína C miosina ligante (exon 27 do gene MYBPC3), com 

posterior correlação das mutações com a presença da afecção. À avaliação da 

população total, a CMH foi mais prevalente em gatos machos e de maior faixa etária; 

ocorreu em 22 animais; e a forma assimétrica com hipertrofia miocárdica em região 

septal basal foi a mais comum na raça. A presença de mutação relacionda à PKD foi 

mais comum nos gatos com hipertrofia ventricular, apesar dos mesmos 

apresentarem pressão arterial e função renal normais. Foi identificado um 



polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) na posição 890 do exon 5 do gene ACTC1 

e três SNP no intron 5-6 do mesmo gene. Nenhum polimorfismo, adição ou deleção 

foi observado em outras regiões do gene ACTC1 ou no gene MYBPC3. Apesar dos 

SNP observados no estudo, os mesmos não se enquadram nos critérios de mutação 

causal da CMH porque não provocam mudança em aminoácidos e não ocorreram 

exclusivamente em animais com CMH. Desta forma, a mutação causal da CMH em 

gatos da raça Persa não foi elucidada e mutações nestes dois exons de genes 

cardíacos não parecem ser a causa da cardiomiopatia na referida raça. Avaliações 

de genes cardíacos adicionais são necessárias para a identificação da causa 

molecular desta cardiopatia no Persa. Em relação aos resultados encontrados nos 

gatos PKD positivos, há necessidade de mais estudos para avaliar a relação causal 

(PKD e hipertrofia) ou associação genética entre ambas. Faz-se necessária a 

avaliação cardiológica de gatos PKD positivos, bem como é necessário incluir a PDK 

como diagnóstico diferencial da CMH no Persa. 

 
Palavras-chave: Cardiomiopatia hipertrófica. Ecocardiografia. Genética. Gatos. 

Persa. Sequenciamento. 

 

 



ABSTRACT 

 

PELLEGRINO, A. Genetic evaluation of Persian cats: screening of hypertrophic 
cardiomyopathy mutation. [Avaliação genética de gatos da raça Persa: 
mapeamento da mutação relacionada à cardiomiopatia hipertrófica de origem 
familial]. 2014. 160 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

 

Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the most important feline heart disease and it 

is characterized by ventricular hypertrophy in absence of dilated left ventricle. In 

humans, the prevalence is 1 to 500 individuals and the familial HCM occurs in at 

least 60% of cases. There are more than 1400 mutations in more than 11 

sarcomeres genes related to HCM. In some families of cats, HCM is an autosomal 

dominant genetic disease very similar to the human HCM. Reduction in miomesine 

and a mutation in myosin binding protein C gene (MYBPC3) are observed in Maine 

Coon cats with HCM. In Ragdoll cats, HCM is associated with a mutation in the same 

gene, but in a different codon highly conserved in feline species. In other breeds 

such as Persian, British Shorthair and Norwegian Forest there is also evidence of 

familial HCM, but the type of genetic inheritance is unknown. In this study, a 

population of 100 Persian cats was assessed by: echocardiography, 

electrocardiography, laboratorial tests, blood pressure determination and genetic test 

for the presence of the polycystic kidney disease (PKD) mutation, common in 

Persians. The animals were classified according to the presence or not of HCM. 

Blood samples from experimental groups (20 cats without HCM and 22 cats with 

HCM) were subjected to DNA extraction, genotyping by PCR and sequencing of 

cardiac alpha-actin gene (exon 5 of ACTC1) and myosin binding protein C gene 

(exon 27 of MYBPC3) with subsequent correlation with the presence of mutations 

and HCM. In the evaluated population, HCM was more prevalent in older and male 

cats; it occurred in 22 animals; and the asymmetric hypertrophy at basal region of 

septum was the most common. The PKD mutation was more common in cats with 

left ventricular hypertrophy, despite they presenting normal blood pressure and renal 

function. One single nucleotide polymorphism (SNP) at position 890 of exon 5 of the 

gene ACTC1 and three SNP in intron 5-6 of the same gene were identified. No 

polymorphism, addition or deletion was observed in other regions of the gene ACTC1 



or MYBPC3 gene. Despite the SNP observed in the study, they do not fit the criteria 

of HCM causal mutation because they do not cause changes in amino acids and do 

not occurred exclusively in animals with HCM. Thus, a causal mutation of HCM in 

Persians cat has not been elucidated and mutations in these two exons of cardiac 

genes do not seem to be the cause of HCM in this breed. Additional screening of 

cardiac genes is necessary to identify the molecular cause of this feline disease in 

Persian cats. Regarding the results founded in PKD positive cats, it is important for 

further studies to evaluate the genetic association or causal relationship (PKD and 

hypertrophy). The cardiologic evaluation of PKD positive cats is necessary, and the 

PDK must be included as a differential diagnosis of HCM in Persian. 

 

Keywords: Hypertrophic cardiomyopathy. Echocardiography. Genetic. Cats. Persian. 

Sequence. 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1- Sequenciamento do DNA identificando uma simples mudança no 
par de base (G para C) no códon 31 do gene MYBPC3 em gato 
Maine Coon com CMH (affected); a mesma mudança não é 
observada nos gatos sem CMH (unaffected). Fonte: MEURS et al., 
2005................................................................................................... 

 
 
 
 
28 

   

Figura 2- Genes que codificam proteínas do sarcômero e que estão 
relacionados às mutações envolvidas na CMH familial humana. 
Fonte: MARON; MARON, 2013......................................................... 

 
 
30 

   

Figura 3- Modo M- Corte transversal à altura dos músculos papilares, 
demonstrando hipertrofia miocárdica concêntrica simétrica de grau 
importante.......................................................................................... 

 
 
41 

   

Figura 4- Modo bidimensional- Corte longitudinal de via de saída do 
ventrículo esquerdo (em janela paraesternal direita) demonstrando 
hipertrofia miocárdica septal assimétrica (em região septal basal)... 

 
 
42 

   

Figura 5- Doppler pulsado do fluxo transmitral demonstrando padrão de 
disfunção diastólica, caracterizado por alteração no relaxamento 
ventricular (relação E/A inferior a um................................................ 

 
 
44 

   

Figura 6- Doppler pulsado demonstrando tempo de relaxamento 
isovolumétrico aumentado, comumente observado na disfunção 
diastólica............................................................................................ 

 
 
44 

   

Figura 7- Avaliação da função diastólica por meio de Doppler pulsado do 
fluxo transmitral, fluxo venoso pulmonar e Doppler tecidual 
pulsado. Formas para diferenciação entre padrão de alteração de 
relaxamento do ventrículo esquerdo, padrão pseudonormal e 
padrão restritivo de disfunção diastólica............................................ 

 
 
 
 
45 

   

Figura 8- Doppler colorido demonstrando insuficiência valvar mitral e 
obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo............................ 

 
46 

   

Figura 9- Ecocardiograma em modo bidimensional- Corte transversal à 
altura dos grandes vasos (janela paraesternal direita- eixo curto), 
demonstrando aumento atrial esquerdo de grau importante............. 

 
 
47 

   

Figura 10- Eletroforese em gel de agarose 2% dos produtos de PCR 
purificados do exon 5 do gene ACTC1 felino.................................... 

 
90 



Figura 11- Sequência do RNA mensageiro do gene ACTC1 felino depositada 
no GenBank....................................................................................... 

 
91 

   

Figura 12- Eletroferograma do sequenciamento do exon 5 do gene ACTC1 
felino demonstrando uma alteração em heterozigose na posição 
890 do RNA mensageiro................................................................... 

 
 
93 

   

Figura 13- Sequência obtida pelo programa ORF Finder considerando o 
polimorfismo de nucleotídeo único (troca de C por A) na posição 
890 do exon 5 do gene ACTC1 felino................................................ 

 
 
93 

   

Figura 14- Eletroferograma do sequenciamento do intron 5-6 do gene ACTC1 
felino, demonstrando presença de polimorfismo de nucleotídeo 
único (SNP-1).................................................................................... 

 
 
94 

   

Figura 15- Eletroferograma do sequenciamento do intron 5-6 do gene ACTC1 
felino, demonstrando presença de polimorfismo de nucleotídeo 
único (SNP-2).................................................................................... 

 
 
96 

   

Figura 16- Eletroferograma do sequenciamento do intron 5-6 do gene ACTC1 
felino, demonstrando presença de polimorfismo de nucleotídeo 
único (SNP-3), com alteração em heterozigose................................ 

 
 
97 

   

   

Gráfico 1- Distribuição etária (em meses) dos gatos da raça Persa nos 
diferentes grupos experimentais - São Paulo – 2014........................ 

 
76 

   

Gráfico 2- Proporção de animais castrados e inteiros nos gatos da raça Persa 
nos diferentes grupos experimentais - São Paulo – 2014................. 

 
76 

   

Gráfico 3- Distribuição sexual dos gatos da raça Persa nos diferentes grupos 
experimentais - São Paulo – 2014..................................................... 

 
77 

   

Gráfico 4- Largura da onda P (em segundos; na derivação DII) do 
eletrocardiograma em gatos da raça Persa nos diferentes grupos 
experimentais - São Paulo – 2014..................................................... 

 
 
81 

   

Gráfico 5- Amplitude da onda P (na derivação DII) e da onda R (em 
derivação DII e em precordial CV6LL) no eletrocardiograma de 
gatos da raça Persa nos diferentes grupos experimentais - São 
Paulo – 2014...................................................................................... 

 
 
 
82 

   

   



Gráfico 6- Espessuras diastólicas do septo interventricular e da parede livre 
do ventrículo esquerdo ao ecocardiograma de gatos da raça Persa 
nos diferentes grupos experimentais - São Paulo – 2014................. 

 
 
85 

   

Gráfico 7- Diâmetro do átrio esquerdo ao ecocardiograma de gatos da raça 
Persa nos diferentes grupos experimentais - São Paulo – 2014....... 

 
89 

   

Gráfico 8- Gradiente de pressão (mmHg) do fluxo aórtico ao ecocardiograma 
de gatos da raça Persa nos diferentes grupos experimentais - São 
Paulo – 2014...................................................................................... 

 
 
89 

   

Gráfico 9- Teste genético da doença renal policística (PKD1) em gatos da 
raça Persa nos diferentes grupos experimentais - São Paulo – 
2014................................................................................................... 

 
 
103 

   

   

Quadro 1- Primers da reação de PCR dos genes felinos ACTC1 (exon 5) e 
MYBPC3 (exon 27) - São Paulo – 2014............................................ 

 
71 

   

Quadro 2- Gatos da raça Persa positivos para a mutação relacionada à 
doença renal policística autossômica dominante (PKD1) – São 
Paulo – 2014...................................................................................... 

 
 
103 

   

   
 
 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1- Distribuição dos animais (fenotipicamente normais e acometidos 
pela CMH), segundo peso corpóreo, idade e sexo - São Paulo – 
2014................................................................................................... 

 
 
75 

   

Tabela 2- Parâmetros eletrocardiográficos nos diferentes grupos avaliados - 
São Paulo – 2014.............................................................................. 

 
80 

   

Tabela 3- Média e desvio padrão de parâmetros eletrocardiográficos de 
gatos da raça Persa - São Paulo – 2014........................................... 

 
81 

   

Tabela 4- Média e desvio padrão de parâmetros de ecocardiografia 
convencional de gatos da raça Persa - São Paulo – 2014................ 

 
86 

   

Tabela 5- Frequência alélica relacionada ao SNP na posição 890 do RNA 
mensageiro do exon 5 do gene ACTC1 felino - São Paulo – 2014... 

 
92 

   

Tabela 6- Frequência genotípica relacionada ao SNP na posição 890 do 
RNA mensageiro do exon 5 do gene ACTC1 felino - São Paulo – 
2014................................................................................................... 

 
 
92 

   

Tabela 7- Frequência alélica relacionada ao SNP-1 no intron 5-6 do gene 
ACTC1 felino - São Paulo – 2014...................................................... 

 
94 

   

Tabela 8- Frequência genotípica relacionada ao SNP-1 no intron 5-6 do gene 
ACTC1 felino - São Paulo – 2014...................................................... 

 
94 

   

Tabela 9- Frequência alélica relacionada ao SNP-2 no intron 5-6 do gene 
ACTC1 felino - São Paulo – 2014...................................................... 

 
95 

   

Tabela 10- Frequência genotípica relacionada ao SNP-2 no intron 5-6 do gene 
ACTC1 felino - São Paulo – 2014...................................................... 

 
95 

   

Tabela 11- Frequência alélica relacionada ao SNP-3 no intron 5-6 do gene 
ACTC1 felino - São Paulo – 2014...................................................... 

 
96 

   

Tabela 12- Frequência genotípica relacionada ao SNP-3 no intron 5-6 do gene 
ACTC1 felino - São Paulo – 2014...................................................... 

 
97 

   

   



Tabela 13- Distribuição dos animais segundo peso corpóreo, idade e sexo 
(n=82) - São Paulo – 2014................................................................ 

 
99 

   

Tabela 14- Média e desvio padrão de parâmetros ecocardiográficos em gatos 
da raça Persa (n=82) – São Paulo – 2014........................................ 

 
100 

   

Tabela 15- Média e desvio padrão de parâmetros eletrocardiográficos em 
gatos da raça Persa (n=82) – São Paulo – 2014.............................. 

 
101 

   

 



LISTA DE APÊNDICES 

 

 

Apêndice A- Parâmetros eletrocardiográficos de gatos da raça Persa - São 
Paulo - 2014.................................................................................. 

 
151 

   

Apêndice B- Parâmetros eletrocardiográficos de gatos da raça Persa em 
derivações precordiais - São Paulo - 2014.................................... 

 
153 

   

Apêndice C- Pressão arterial sistólica de gatos da raça Persa - São Paulo - 
2014............................................................................................... 

 
155 

   

Apêndice D- Parâmetros ecocardiográficos de gatos da raça Persa - São 
Paulo - 2014.................................................................................. 

 
157 

   

Apêndice E- Parâmetros ecocardiográficos (Doppler pulsado, contínuo e 
colorido) de gatos da raça Persa- São Paulo - 2014..................... 

 
159 

   

 

  



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 21 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................ 24 

2.1  DEFINIÇÃO E INCIDÊNCIA ............................................................................. 24 

2.2  ETIOLOGIA....................................................................................................... 26 

2.3  PATOFISIOLOGIA ............................................................................................ 30 

2.4  MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS .......................................................................... 35 

2.5  DIAGNÓSTICO ................................................................................................. 37 

2.5.1 Exame físico ................................................................................................... 37 

2.5.2 Exame eletrocardiográfico ............................................................................ 38 

2.5.3 Exame radiográfico ........................................................................................ 40 

2.5.4 Exame ecocardiográfico ................................................................................ 40 

2.5.5 Exame ecocardiográfico tecidual ................................................................. 48 

2.5.6 Exames laboratoriais ........................................................................................ 50 

2.5.7 Testes genéticos .............................................................................................. 52 

2.5.8 Diagnóstico diferencial ..................................................................................... 55 

2.6  PROGNÓSTICO ............................................................................................... 56 

2.7  JUSTIFICATIVA ................................................................................................ 57 

3 OBJETIVOS ..................................................................................................... 59 

4  HIPÓTESE ........................................................................................................ 60 

5  MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................. 61 

5.1  LOCAL .............................................................................................................. 61 

5.2  ANIMAIS E GRUPOS EXPERIMENTAIS ......................................................... 61 

5.3  ANAMNESE E EXAME FÍSICO ........................................................................ 62 

5.4  MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL ..................................................... 63 



5.5  EXAME ELETROCARDIOGRÁFICO ................................................................ 64 

5.6  EXAMES LABORATORIAIS ............................................................................. 64 

5.7  EXAME ECOCARDIOGRÁFICO ...................................................................... 65 

5.8  AVALIAÇÃO GENÉTICA .................................................................................. 69 

5.8.1 Regiões genômicas avaliadas ....................................................................... 69 

5.8.2 Extração do DNA ............................................................................................ 70 

5.8.3 Genotipagem e reação de polimerase em cadeia (PCR) ............................. 70 

5.8.4 Sequenciamento genético ............................................................................. 71 

5.8.5 Interpretação dos resultados genéticos ....................................................... 72 

5.9  ANÁLISE ESTATÍSTICA ................................................................................... 73 

6  RESULTADOS ................................................................................................. 74 

6.1  ANIMAIS E GRUPOS EXPERIMENTAIS ......................................................... 74 

6.2  ANAMNESE E EXAME FÍSICO ........................................................................ 77 

6.3  EXAME ELETROCARDIOGRÁFICO ................................................................ 79 

6.4  MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL ..................................................... 83 

6.5  EXAMES LABORATORIAIS ............................................................................. 84 

6.6  EXAME ECOCARDIOGRÁFICO ...................................................................... 85 

6.7  AVALIAÇÃO GENÉTICA .................................................................................. 90 

6.7.1 Análise do sequenciamento de DNA do exon 5 do gene ACTC1 ............... 90 

6.7.2 Análise do sequenciamento de DNA do exon 27 do gene MYBPC3 .......... 97 

6.8  ESTUDO POPULACIONAL DOS GATOS DA RAÇA PERSA (N=100) ............ 98 

7  DISCUSSÃO................................................................................................... 105 

7.1  ESTUDO DA POPULAÇÃO DE GATOS DA RAÇA PERSA .......................... 105 

7.2  ANÁLISE DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS ................................................. 112 

7.3  ANÁLISE GENÉTICA ..................................................................................... 119 

7.4  DOENÇA RENAL POLICÍSTICA E HIPERTROFIA VENTRICULAR .............. 123 

7.5  LIMITAÇÕES .................................................................................................. 127 



8  CONCLUSÃO ................................................................................................. 129 

 REFERÊNCIAS .............................................................................................. 131 

 APÊNDICES ................................................................................................... 151 

 



21 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

A Organização Mundial da Saúde (WHO – World Heatlh Organization), em 

1980, definiu as cardiomiopatias como doenças do músculo cardíaco de causa 

desconhecida cuja principal característica é a cardiomegalia e a insuficiência 

cardíaca congestiva (ICC). Em 1995, a definição das cardiomiopatias foi atualizada e 

definida como afecções do miocárdio associadas a alguma disfunção cardíaca 

(sistólica ou diastólica) (RICHARDSON; MCKENNA; BRISTOW, 1996). Em gatos 

domésticos, mais de 95% das doenças cardíacas relatadas são causadas por 

cardiomiopatias (FOX; LIU; MARON, 1995; FOX, 1999). Referem-se a um conjunto 

de doenças cuja característica principal é o enfraquecimento estrutural e funcional 

dos músculos cardíacos, sendo responsável por grande parte da morbidade e 

mortalidade em felinos domésticos (FOX, 1999; WARE, 2007). 

Existem diferentes classificações das cardiomiopatias atualmente. 

Categorizadas quanto à etiologia, podem ser diferenciadas em primárias idiopáticas, 

quando são afecções inerentes ao miocárdio; ou secundárias, quando atribuíveis a 

outras doenças cardíacas, metabólicas ou vasculares (FOX, 1999; SISAKIAN et al., 

2014). Já quanto à função cardíaca, as cardiomiopatias podem ser divididas 

naquelas que causam disfunção sistólica, disfunção diastólica ou ambas (FUENTES, 

2006; MARON et al., 2006; SISAKIAN et al., 2014). 

A WHO categoriza, comumente, as cardiomiopatias quanto a sua morfologia, 

dividindo-as em hipertrófica (CMH), restritiva (CMR), dilatada (CMD), cardiomiopatia 

arritmogênica do ventrículo direito (CMAVD) e, mais recentemente, cardiomiopatia 

não classificada (RICHARDSON; MCKENNA; BRISTOW, 1996; FERASIN, 2009a; 

SISAKIAN et al., 2014). Entretanto, esta classificação tem sido alvo de críticas nos 

últimos anos: alguns autores apontam confusão na hora de diferenciar as doenças, 

pois foram relatadas ocorrências de casos específicos se situarem em duas 

categorias simultaneamente (MARON et al., 2006; SISAKIAN et al., 2014). 

 Alguns casos de remodelamento cardíaco foram constatados em algumas 

cardiomiopatias, como explicado por Maron et al. (2006), em que algumas 

características miocárdicas da CMH evoluíram para outra forma de cardiomiopatia 

durante seu curso clínico natural. Dentre os exemplos observados, pode-se citar a 

evolução de cardiomiopatia hipertrófica para cardiomiopatia dilatada ou para 
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cardiomiopatia restritiva (MARON et al., 2006; SISAKIAN et al., 2014). 

 A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a afecção miocárdica mais comum em 

gatos domésticos (FOX; LIU; MARON, 1995; FOX, 1999; BONAGURA, 2010) e, 

segundo Kittleson et al. (1999) e Ferasin et al. (2003), atinge quase dois terços de 

todos os casos de doenças cardíacas observadas na espécie. Tem sido foco de 

estudos por mais de 40 anos e foi identificada principalmente em gatos e humanos, 

apesar de acometer diversas outras espécies, incluindo cães (TEARE, 1958; 

MARON et al., 1995; FERNANDEZ, 1998). É uma doença primária do músculo 

cardíaco, geneticamente transmitida e com amplo espectro clínico e morfológico. 

Seu reconhecimento é ainda muito recente, acumulando diversas pesquisas, desde 

sua primeira descrição, em oito jovens humanos em 1958, dos quais sete 

apresentaram morte súbita (TEARE, 1958; GOODWIN et al., 1960; WIGLE et al., 

1985; MARON et al., 1995). Posteriormente, a CMH humana foi caracterizada 

clinicamente e descrita, sistematicamente, por Goodwin et al. (1960) e Braunwald et 

al. (1964). 

A CMH é uma doença miocárdica geneticamente e fenotipicamente 

heterogênea (HÄGGSTRÖM, 2003; BATY, 2004; GARCIA-PAVIA et al., 2011; 

GRANSTRÖM et al., 2011), caracterizada por aumento na massa ventricular 

esquerda tanto pelo aumento na espessura da parede (na ausência de sobrecarga 

de pressão e estímulo metabólico), quanto pelo desarranjo histológico de miócitos e 

miofibrilas (CONNOLLY et al., 2003; WESS; SARKAR; HARTMANN, 2010).  

Estima-se que a prevalência da CMH em humanos seja de um a cada 500 

indivíduos e, em pelo menos 60% dos casos, a doença é de origem familial 

(FERNANDEZ, 1998; GRAZIANO; ACQUATELLA, 2007; MARON et al., 2014). Em 

gatos, a prevalência de hipertrofia esquerda atribuída à CMH, observada em 

avaliações ecocardiográficas de felinos, encontra-se entre 14,5% e 34% (embora a 

hidratação, valores de tiroxina séricos e pressão arterial sistêmica não tenham sido 

mensurados em todos os animais) (PAIGE et al., 2009; WAGNER et al., 2010; CÔTÉ 

et al., 2011). 

Ao longo dos anos, diversas explicações com base genética foram defendidas 

como causa da hipertrofia ventricular na CMH. Alguns autores sugerem um defeito 

congênito presente na formação das estruturas responsáveis pela contração dos 

miócitos cardíacos. Desta forma, a atividade reduzida das células anormais causaria 

uma sobrecarga às normais, acarretando a hipertrofia característica da doença. 
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Outros autores consideram que a hipertrofia ocorre por alterações nos sarcômeros, 

relatando a possibilidade da utilização de biopsia no miocárdio para se diagnosticar 

precocemente a doença (KITTLESON et al., 1999; HÄGGSTRÖM, 2003; KEREN; 

SYRRIS; MCKENNA, 2008; KIMURA, 2008). 

 Apesar dos diversos estudos fundamentados em CMH, ainda não se sabe sua 

etiologia nas diferentes raças de gatos domésticos (KITTLESON et al., 1999; 

MEURS et al., 2009; BONAGURA, 2010). Recentemente, uma mutação para 

cardiomiopatia hipertrófica foi identificada no gene sarcomérico da proteína C 

miosina ligante (MYBPC3) em raças Maine Coon (MEURS et al., 2005) e Ragdoll 

(MEURS et al., 2007). Esta mutação foi encontrada em diferentes regiões do mesmo 

gene nas duas raças: em Maine Coon, foi identificada entre os domínios C0 e C1 do 

gene e, em Ragdoll, no domínio 6 (MEURS et al., 2007). 

 Estudos realizados em gatos Maine Coon foram importantes por atribuírem à 

CMH um padrão genético com herança do tipo autossômico dominante 

(KITTLESON, 2009a; MEURS et al., 2007) e, segundo Baty (2004), uma herança 

similar pode também estar presente em outras raças. 

 Segundo Nelson e Couto (2005) e Fuentes (2006), além de mutações em 

genes que codificam proteínas miocárdicas contráteis reguladoras, existem outras 

causas que podem contribuir no desenvolvimento desta doença, como alterações 

nos mecanismos de transporte de cálcio no miocárdio e aumento da sensibilidade 

miocárdica às catecolaminas. 

Entretanto, apesar dos avanços nos trabalhos relacionados à CMH e do 

conhecimento de um envolvimento genético na maior parte dos casos, ainda não se 

conhece o mecanismo exato que explique o desenvolvimento da hipertrofia no 

músculo cardíaco e faltam, ainda, estudos nas diferentes raças de gatos (MEURS et 

al., 2005; ABBOTT, 2010). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 DEFINIÇÃO E INCIDÊNCIA 

 

 

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a principal cardiopatia dos felinos, 

sendo caracterizada por hipertrofia miocárdica esquerda primária, sem dilatação 

ventricular (FOX et al., 1999; CHETBOUL et al., 2006a; MCDONALD et al., 2007). 

Esta enfermidade é a principal cardiopatia causadora de morbidade e letalidade em 

felinos (KOFFAS et al., 2003; MEURS et al., 2005; FUENTES, 2006), que intriga os 

cardiologistas há décadas (SAMPEDRANO et al., 2006) e está associada ao 

desenvolvimento de insuficiência cardíaca, tromboembolismo arterial sistêmico e 

morte súbita (KITTLESON et al., 1999; BONAGURA, 2010). É uma doença 

miocárdica geneticamente e fenotipicamente heterogênea (HÄGGSTRÖM, 2003; 

BATY, 2004) caracterizada por aumento na massa ventricular esquerda tanto pelo 

aumento na espessura da parede (na ausência de sobrecarga de pressão e estímulo 

metabólico) quanto pelo desarranjo histológico de miócitos e miofibrilas (CONNOLLY 

et al., 2003; WESS; SARKAR; HARTMANN, 2010). 

Em humanos, a prevalência da CMH é de aproximadamente 0,2% e, em mais 

de 50% dos casos, a doença apresenta caráter hereditário e familial (FERNANDEZ, 

1998; GRAZIANO; ACQUATELLA, 2007; CAPEK et al., 2011). Em gatos, a 

prevalência descrita na literatura varia de 8,5% (GRANSTRÖM et al., 2011) a 41,5% 

(PAIGE et al., 2009; MARY et al., 2010), com diferenças de acordo com a época do 

estudo e com o padrão racial avaliado. 

De acordo com Ferasin (2009b), o número de gatos diagnosticados com 

doenças cardíacas tem aumentado nos últimos anos, fato principalmente decorrente 

da melhora significativa da tecnologia e de exames como a ecocardiografia e 

radiografia, além do aumento da popularidade do gato como animal doméstico. 

Uma evidência desse aumento pode ser observada por meio da comparação 

de trabalhos realizados em épocas diferentes. Dados oriundos de um estudo feito a 

partir da necropsia de 4.933 gatos domésticos, entre 1962 e 1976, Fox et al. (1999) 

evidenciaram uma incidência de CMH em 5,2% dos casos. Já Riense et al. (2008) 

efetuaram um estudo no qual foram examinados 408 gatos de 22 raças. Foi possível 
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identificar 287 indivíduos com doenças cardiovasculares e, dentre estas, a 

cardiomiopatia hipertrófica estava presente em 67% dos casos, caracterizando-se 

como o diagnóstico mais comum. 

 A CMH é relatada mais frequentemente em gatos machos de meia idade, mas 

também pode acometer fêmeas, jovens ou idosos (CHETBOUL et al., 2006a; 

FUENTES, 2006; PAYNE et al., 2010). Segundo Ferasin et al. (2003), a idade média 

de gatos diagnosticados com CMH, em geral, é de cinco anos e meio, podendo 

estender-se desde os quatro meses até os 17 anos. De acordo com Trehiou-Sechi et 

al. (2012), em Persas, a CMH é mais comumente diagnosticada em animais mais 

velhos, com média de idade no diagnóstico de 11 anos, padrão diferente do 

encontrado em outras raças como Maine Coon e Ragdoll (onde a afecção é mais 

precoce). Segundo Chetboul et al. (2006a) e Meurs et al. (2007), gatos da raça 

Maine Coon geneticamente predispostos à CMH geralmente desenvolvem a 

enfermidade apresentando manifestações de insuficiência cardíaca congestiva ou 

morte súbita entre um e meio a três anos de idade. Já os gatos da raça Ragdoll 

podem apresentar uma forma agressiva da CMH, sendo que alguns animais morrem 

antes do primeiro ano de vida (KITTLESON, 2009a; BORGEAT et al, 2014). 

Segundo Chetboul et al. (2012), no Sphynx, a prevalência da CMH aumenta 

significativamente de acordo com a faixa etária, acometendo aproximadamente 

20,2% da população estudada. 

Segundo Ferasin et al. (2003) e Payne et al. (2010), machos apresentam 

maior predisposição à doença. Porém, alguns estudos não referem diferenças na 

ocorrência da afecção entre machos e fêmeas (MCDONALD et al., 2007; WARE, 

2007). Abbott (2010) e Payne et al. (2010) sugerem índice maior de 75% em 

machos; outros autores apontam a manifestação mais precoce da doença e de uma 

forma mais grave também nos machos (MCDONALD et al., 2007; WARE, 2007; 

GRANSTRÖM et al., 2011). 

 A CMH, apesar de afetar principalmente raças puras, tem sido cada vez mais 

observada em gatos de raças indeterminadas (RIENSE et al., 2008). Raças 

conhecidas por terem maior predisposição incluem Ragdoll, Cornish Rex, Maine 

Coon e Persa, esta última tendo maior incidência dentre as quatro referidas (3-15% 

dos gatos com CMH são Persas), talvez por ser uma raça bastante comum (RUSH 

et al., 2002; MEURS et al., 2007). Côté et al. (2011) incluem a esta lista as raças 

Siamesa, Abissínia e Birmanesa, apesar de apresentarem casos mais raramente. Há 
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relatos de CMH geneticamente determinada no Sphynx, British Shorthair, Norwegian 

Forest, Turkish Van, American Shorthair e Scottish Fold (KITTLESON, 2009a; 

GRANSTRÖM et al., 2011; CHETBOUL et al., 2012; SILVERMAN; STERN; MEURS, 

2012). No entanto, o gato doméstico de pelo curto (sem definição racial) é o felino 

mais acometido dentre os espécimes felinos (FOX; LIU; MARON, 1995; CÔTÉ et al., 

2011). 

 

 

2.2 ETIOLOGIA 

 

 

Apesar da causa da CMH ainda não ser totalmente conhecida, sabe-se que 

há envolvimento genético em muitos casos (MEURS et al., 2005; KOFFAS et al., 

2008). A doença é bastante prevalente em determinadas linhagens sanguíneas de 

raças variadas (KITTLESON, 2009a; ETTINGER; FELDMAN, 2005; MEURS et al., 

2009). Em humanos, a primeira ocorrência natural da CMH familial foi relatada em 

1958 (TEARE, 1958; MARIAN; ROBERTS, 1995). A maioria dos casos de 

cardiomiopatia hipertrófica humana apresenta componente familial; e várias 

anormalidades de genes específicos para proteínas miocárdicas já foram 

identificadas em diferentes gerações (MARIAN; ROBERTS, 1995; HO et al., 2009). 

Atualmente, há mais de 1400 mutações em 11 genes que codificam proteínas 

do sarcômero relacionadas à cardiomiopatia em humanos (MCTAGGART, 2002; 

HÄGGSTRÖM, 2003; WESS et al., 2010; MARON; MARON, 2013), incluindo 

alterações em cadeia pesada de alfa e beta miosina, proteína C miosina ligante, 

troponinas T, I e C, alfa tropomiosina, actina, entre outras (MARIAN et al., 1995; 

MEURS et al., 2007; SAMPEDRANO et al., 2009; GARCIA-PAVIA et al., 2011). 

Em humanos, a forma de transmissão mais comum da CMH é a autossômica 

dominante, com penetrância variável (INGLES et al., 2001; HO et al., 2011; DE et al., 

2011). Poucos casos estão relacionados às mutações do genoma mitocondrial. 

Cerca de dois terços dos indivíduos apresentam histórico familiar e o restante 

apresenta mutações esporádicas, sendo que a penetrância é alta nos que 

expressam a enfermidade desde a juventude (MARON; MARON, 2013; SISAKIAN, 

2014). 
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Em algumas famílias de gatos, como os felinos da raça Maine Coon, a CMH é 

uma enfermidade de herança autossômica dominante (MEURS et al., 2005; 

GUNDLER; TIDHOLM; HÄGGSTRÖM, 2008), sendo de morfologia bastante similar 

à CMH em humanos (FUENTES, 2006; MEURS et al., 2009; WESS et al., 2010). 

Portanto, a CMH felina pode ser considerada como modelo da doença humana 

(TILLEY et al., 1977; KITTLESON et al., 1999; HÄGGSTRÖM, 2003; CHETBOUL et 

al., 2006b). 

 A fisiopatologia da CMH relacionada às mutações em genes que codificam 

proteínas do sarcômero ainda é pouco conhecida e controversa (KITTLESON, 

2009a; HO, 2011). Uma das teorias afirma que a proteína anormal produzida pelo 

gene mutado resulta em sarcômeros com função e contratilidade reduzidas, o que 

faz com que os sarcômeros funcionais tenham que trabalhar para suportar uma 

carga maior (KITTLESON, 2011; LONGERI et al., 2013; MARSIGLIA, 2013). O 

miocárdio sofre remodelamento e compensa substituindo os sarcômeros alterados 

por sarcômeros adicionais, o que resulta em hipertrofia miocárdica e desarranjo de 

miócitos e miofibrilas (KITTLESON, 2009a; HO, 2011; LONGERI et al., 2013; 

MARSIGLIA, 2013). Apesar do grande número de genes já descritos em humanos 

com CMH, os mecanismos moleculares que levam à manifestação fenotípica ainda 

não foram elucidados (MARSIGLIA, 2013). 

 A primeira família de gatos da raça Maine Coon com CMH familial foi 

identificada em 1992 e relatada em 1999 (KITTLESON et al. 1999; KITTLESON, 

2009a). Em 2005, a primeira mutação genética relacionada à CMH dos gatos da 

raça Maine Coon foi identificada (MEURS et al., 2005). Nestes gatos com CMH, foi 

demonstrada a redução na miomesina (proteína do sarcômero) e mutação no gene 

que codifica a proteína C miosina ligante (MYBPC3-A31P) (FRIES; HEANEY; 

MEURS, 2008; KOFFAS et al., 2008; KITTLESON; MEURS; MUNRO, 2010; MARY 

et al., 2010). O sequenciamento do DNA revelou uma simples troca no par de bases 

(G por C) no códon 31 (exon 3) nos gatos afetados (MEURS et al., 2009; WESS et 

al., 2010; GODIKSEN et al., 2011; LONGERI et al., 2013) (Figura 1). Esta mutação 

resulta em troca do aminoácido alanina por prolina na estrutura proteica e esta 

alteração acarreta em modificação estrutural e funcional da proteína (MEURS et al., 

2007; FRIES; HEANEY; MEURS, 2008; KITTLESON; MEURS; MUNRO, 2010). A 

penetrância incompleta é comum neste tipo de mutação, tornando o diagnóstico 

ecocardiográfico mais difícil em indivíduos heterozigotos (MCDONALD et al., 2007; 
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SAMPEDRANO et al., 2009; GODIKSEN et al., 2011). Segundo Meurs et al. (2005), 

Chetboul et al. (2006b) e Kittleson (2009a), gatos da raça Maine Coon com CMH 

mimetizam os aspectos hereditários, a expressão fenotípica, a história natural e as 

características fisiopatológicas observadas na CMH humana de origem familial. 

 

Figura 1 –  Eletroferograma do sequenciamento do DNA do códon 31 do gene MYBPC3 em gato 
Maine Coon com CMH 

 

 

Legenda:  Sequenciamento do DNA identificando uma simples mudança no par de base (G para C) 
no códon 31 do gene MYBPC3 em gato Maine Coon com CMH (affected); a mesma 
mudança não é observada nos gatos sem CMH (unaffected). 

Fonte:  (MEURS et al., 2005). 
 

 

Em gatos da raça Ragdoll, a CMH está relacionada com mutação no mesmo 

gene da proteína C miosina ligante (MYBPC3), porém num códon diferente e 

altamente conservado na espécie (C820T) (MEURS et al., 2007; KITTLESON, 

2009a; GRANSTRÖM et al., 2011; BORGEAT et al, 2014). O sequenciamento do 

DNA revelou uma simples troca no par de bases (C por T) no códon 820 nos gatos 

acometidos, resultando em troca do aminoácido arginina por triptofano, acarretando 

em modificação estrutural da proteína codificada (MEURS et al., 2007; VERA et al., 

2010; LONGERI et al., 2013). A prevalência da mutação na população de gatos da 

raça Ragdoll varia de 17% a 30,1% (BORGEAT et al., 2014). Os gatos acometidos 
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podem apresentar CMH de forma agressiva e alguns animais morrem antes do 

primeiro ano de vida; acredita-se que estes quadros agressivos possam estar 

relacionados ao maior número de animais homozigotos e de endogamia nesta raça 

(KITTLESON, 2009a; LONGERI et al., 2013; BORGEAT et al, 2014). 

 Em algumas famílias de gatos da raça American Shorthair, há relatos de 

movimento anterior sistólico da valva mitral (MAS) antes mesmo do desenvolvimento 

de hipertrofia ventricular, provavelmente decorrente de mutação de herança 

autossômica dominante relacionada à CMH (MEURS et al., 1997). Em outras raças 

como Persa, British Shorthair, Norwegian Forest, Turkish Van e Scottish Fold 

também há evidências da CMH geneticamente determinada, porém não há estudos 

comprovando o tipo de herança genética envolvida (KITTLESON, 2009a; 

GRANSTRÖM et al., 2011; LONGERI et al., 2013). Alguns trabalhos sugerem 

evidências de CMH familial em gatos Persas (TILLEY et al., 1977; MARTIN et al., 

1994) e em American Shorthair. Segundo Chetboul et al. (2012) e Silverman, Stern e 

Meurs (2012), a análise do pedigree de gatos da raça Sphynx sugere a presença de 

CMH de herança autossômica dominante, mas ainda não se conhece qual a 

mutação envolvida. 

Devido ao alto número de cruzamentos entre animais de diferentes raças e 

devido à alta prevalência da CMH na população felina, o conhecimento das 

mutações envolvidas com a cardiopatia se faz necessário para o estabelecimento de 

programas de cruzamentos em gatis (KITTLESON, 2011).  

De acordo com Meurs et al. (2009) e Maron e Maron (2013), os principais 

genes que codificam proteínas do sarcômero e que estão relacionados às mutações 

envolvidas na CMH familial humana são: gene da cadeia pesada da beta-miosina 

(MYH7), gene da proteína C miosina ligante (MYBPC3), gene da troponina cardíaca 

T (TNNT2), gene da troponina I (TNNI3), gene da alfa-tropomiosina (TPM1), gene 

regulador da cadeia leve de miosina (MYL2), gene essencial da cadeia leve de 

miosina (MYL3) e gene da alfa–actina cardíaca (ACTC1), sendo que este grau de 

heterogeneidade genética também é observado em famílias de gatos (Figura 2). 

Aproximadamente 70% das mutações relacionadas à CMH humana familial 

estão localizadas nos genes da cadeia pesada da beta-miosina (MYH7) e da 

proteína C miosina ligante (MYBPC3) (MARON; MARON, 2013; MARSIGLIA, 2013). 

Além de mutações em genes que codificam proteínas miocárdicas contráteis 

reguladoras, outras causas atribuídas à afecção incluem: maior sensibilidade 
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miocárdica às catecolaminas, maior produção de catecolaminas, resposta anormal 

de hipertrofia frente à isquemia, à fibrose ou a fatores tróficos, anormalidade 

colágena primária, influência relacionada à taxa de crescimento e fatores 

nutricionais, além de anormalidades no processo de utilização do cálcio no miocárdio 

(NELSON; COUTO, 2005; FUENTES, 2006; FREEMAN et al., 2012). Hipertrofia 

miocárdica, mas pouco associada à insuficiência cardíaca congestiva, também pode 

ocorrer em casos de distrofia muscular felina, caracterizada por deficiência de 

distrofina de caráter recessivo e ligada ao cromossomo X, semelhante à distrofia 

muscular de Duchenne em humanos (ETTINGER; FELDMAN, 2005; 

WARE, 2007). 

 

Figura 2 –  Genes que codificam proteínas do sarcômero e que estão relacionados às mutações 
envolvidas na CMH familial humana  

 

 

Legenda:  A prevalência da mutação associada à CMH humana em cada gene está descrita entre 
parênteses. 

Fonte:     (MARON; MARON, 2013). 

 

 

2.3 PATOFISIOLOGIA 

 

 

O espessamento miocárdico que ocorre na CMH leva ao aumento na rigidez 

ventricular e ao desenvolvimento de alterações no relaxamento (KITTLESON; 

KIENLE, 1998). Há alteração no enchimento ventricular esquerdo, e pressões 

diastólicas aumentadas são necessárias devido à rigidez e à menor distensibilidade 

ventricular (CONNOLLY et al., 2003; GUNDLER; TIDHOLM; HÄGGSTRÖM, 2008). 
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Além disso, o relaxamento miocárdico pode tornar-se mais prolongado e incompleto, 

principalmente se houver isquemia miocárdica (FOX et al., 1999). Acredita-se que a 

disfunção diastólica seja a principal anormalidade observada na CMH (KOFFAS et 

al., 2006; KATO et al., 2007; KOFFAS et al., 2008). 

 A fibrose e a estrutura celular miocárdica desorganizada também podem 

contribuir com o desenvolvimento de rigidez anormal do ventrículo (CONNOLLY et 

al., 2003; MCDONALD; KITTLESON; KASS, 2008). O ventrículo esquerdo, cada vez 

mais rígido, requer pressões de enchimento progressivamente maiores e, 

consequentemente, as pressões diastólicas no átrio e no ventrículo esquerdo 

aumentam (SEVERINO et al., 2000; WARE, 2007). O relaxamento ventricular inicial 

(processo ativo) fica mais lento ou incompleto, aumentando o tempo de relaxamento 

isovolumétrico (TRIV), o que diminui o preenchimento ventricular inicial e aumenta a 

importância da contração atrial para o preenchimento do ventrículo (ETTINGER; 

FELDMAN, 2005; NELSON; COUTO, 2005). 

 O átrio aumenta de tamanho, às vezes de forma acentuada, mas o volume 

ventricular esquerdo permanece normal ou diminuído (ABBOTT; MCLEAN, 2006; 

FERASIN, 2009a). A diminuição do volume ventricular resulta em menor volume 

ejetado e pode incitar a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona 

(SRAA) e do sistema nervoso simpático (SISSON, 2004; MCDONALD et al., 2006a). 

 A CMH é caracterizada por alta variabilidade fenotípica e a hipertrofia do 

miocárdio pode acometer porções diferentes do septo interventricular e/ou da parede 

ventricular. Segundo Fox, Liu e Maron (1995), pelo menos quatro diferentes padrões 

de hipertrofia miocárdica podem ser observados na doença: (1) hipertrofia simétrica 

difusa, afetando o septo interventricular e a parede livre do ventrículo esquerdo; (2) 

hipertrofia assimétrica difusa, atingindo preferencialmente o septo interventricular 

(ou, em menor parte, a parede ventricular); (3) hipertrofia segmentada confinada 

apenas à porção de parede ventricular; e (4) hipertrofia segmentada afetando 

fragmentos não adjacentes do septo interventricular e da parede do ventrículo 

esquerdo. Dentre estes quatro padrões característicos, (1) e (2) são os mais comuns 

em gatos domésticos; e também há relatos de hipertrofia acometendo apenas os 

músculos papilares (FERASIN, 2009a). Em alguns casos mais raros, o ventrículo 

direito também pode ser acometido (FOX; LIU; MARON, 1995). 

As alterações estruturais do ventrículo esquerdo e dos músculos papilares ou 

a movimentação sistólica anormal (anterior) da valva mitral podem impedir o 
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fechamento normal da mesma (MCDONALD et al., 2006a; FERASIN, 2009a). A 

regurgitação mitral resultante exacerba o aumento do volume e da pressão atriais 

esquerdos, podendo ocasionar congestão e edema pulmonar (FOX et al., 1999; 

FERASIN, 2009b). Frequências cardíacas mais rápidas interferem ainda mais no 

enchimento ventricular esquerdo, podendo exacerbar a isquemia miocárdica e 

induzindo a congestão venosa por encurtamento do período de enchimento 

diastólico. A contratilidade, ou função sistólica, geralmente encontra-se normal nos 

afetados, porém, alguns gatos apresentam disfunção sistólica regional secundária 

ao infarto ou à isquemia miocárdica (KITTLESON; KIENLE, 1998; NELSON; 

COUTO, 2005). 

 Alguns gatos também apresentam obstrução dinâmica do fluxo de saída do 

ventrículo esquerdo (cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva – CMHO) durante a 

sístole, provocando maior gradiente de pressão sistólico entre o ventrículo e a via de 

saída (WARE, 2007; FERASIN, 2009b). Nesses gatos, pode-se evidenciar hipertrofia 

excessiva e assimétrica do septo interventricular basilar ao exame ecocardiográfico 

ou necroscópico (FOX et al., 1999; FUENTES, 2006; FERASIN, 2009a). De acordo 

com Trehiou-Sechi et al. (2012), em Persas, a forma mais comum da CMH é a 

hipertrofia miocárdica septal assimétrica, com aumento da espessura do septo 

interventricular em região de via de saída do ventrículo esquerdo (região septal 

basal). 

Na CMHO, a obstrução do fluxo de saída durante a sístole aumenta o 

estresse de parede e a demanda miocárdica de oxigênio, promovendo o 

desenvolvimento de isquemia miocárdica. A regurgitação mitral é exacerbada por 

forças que tendem a deslocar o folheto anterior em direção ao septo interventricular 

durante a ejeção (movimento anterior sistólico da valva mitral; fenômeno de Venturi) 

(GUNDLER; TIDHOLM; HÄGGSTRÖM, 2008). Um sopro de ejeção é 

frequentemente audível nos gatos com obstrução do fluxo de saída. Acredita-se que 

cerca de 25% a um terço dos gatos com CMH apresentem a hipertrofia septal 

assimétrica (NELSON; COUTO, 2005; FERASIN, 2009b). Obstrução de via de saída 

de ventrículo direito também pode ser observada em gatos, mas nem sempre há 

associação com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (CMHO) e geralmente esta 

obstrução é discreta. Algum grau de regurgitação tricúspide também é comum na 

CMH (WARE, 2007). 
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Vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento de isquemia 

miocárdica, como: densidade capilar miocárdica inadequada para o grau de 

hipertrofia; estreitamento das artérias coronarianas intramurais; diminuição da 

pressão de perfusão da artéria coronariana; e aumento de pressão de enchimento 

do ventrículo esquerdo (ETTINGER; FELDMAN, 2005; NELSON; COUTO, 2005). 

Inicialmente, a isquemia prejudica o relaxamento ventricular ativo, levando ao 

aumento de pressão de enchimento ventricular; e também está relacionada à maior 

predisposição ao desenvolvimento de arritmias letais e dor torácica. A disfunção e a 

isquemia são exacerbadas por aumentos na frequência cardíaca (FOX et al., 1999). 

 A congestão venosa e o edema pulmonar geralmente resultam do aumento 

na pressão atrial esquerda (ETTINGER; FELDMAN, 2005; ABBOTT; MCLEAN, 

2006). De acordo com Linney et al. (2014), o diâmetro, o volume e a função do átrio 

esquerdo podem indicar a cronicidade e a gravidade da disfunção diastólica 

associada à CMH; e gatos com CMH e insuficiência cardíaca apresentam função 

contrátil atrial reduzida. Em alguns gatos, além de congestão e edema pulmonar, 

pode haver desenvolvimento de efusão pleural, geralmente transudato modificado 

(mais comum) ou de aspecto quiloso, em consequência à insuficiência cardíaca. 

Acredita-se que as pressões de capilares e veias pulmonares aumentadas causem 

vasoconstrição pulmonar, aumentando a pressão arterial pulmonar e determinando a 

insuficiência cardíaca congestiva direita secundária (KITTLESON; KIENLE, 1998).  

 A etiologia da efusão pleural em gatos com insuficiência cardíaca congestiva 

esquerda é discutível (BATY, 2004; CÔTÉ et al., 2011). Os vasos da pleura visceral, 

que recebem sangue venoso da superfície pleural pulmonar, desembocam nas veias 

pulmonares em gatos. O aumento da pressão venosa pulmonar secundário à ICC 

poderia levar à formação de efusão pleural, pelo aumento da pressão hidrostática e 

transudação de plasma através das paredes desses vasos. No entanto, os cães 

também possuem drenagem da pleura visceral nas veias pulmonares e não 

desenvolvem efusão pleural secundária à ICC esquerda (CÔTÉ et al., 2011). 

Em consequência à hipertrofia ventricular, há diminuição no volume diastólico 

final e, então, no volume ejetado a cada sístole. Desta forma, há diminuição do 

débito cardíaco com consequente ativação de mecanismos neuro-humorais 

compensatórios (SISSON, 2004; MCDONALD; KITTLESON; KASS, 2008). Ativação 

do eixo renina-angiotensina-aldosterona e do sistema nervoso simpático e 

concentrações plasmáticas elevadas de fator de necrose tumoral (TNF) podem 
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ocorrer em gatos com CMH (SISSON, 2004; MCDONALD; KITTLESON; KASS, 

2008). Elevações nas concentrações de troponina ocorrem em gatos com CMH 

moderada a importante, e valores muito aumentados estão associados com 

manifestações de ICC (HORI et al., 2008). 

 Pode haver a formação de trombo, principalmente no interior do átrio 

esquerdo dilatado ou em outras áreas do coração, e o deslocamento do mesmo para 

a circulação caracteriza o quadro de tromboembolismo arterial sistêmico (TEAS) 

(KITTLESON; KIENLE, 1998; FOX et al., 1999). O aumento moderado a importante 

do átrio esquerdo e a estase sanguínea secundária são fatores de risco para o 

desenvolvimento do TEAS (BATY, 2004; FUENTES, 2012; LINNEY et al., 2014). 

A incidência do TEAS em gatos com CMH é de aproximadamente 12-17% 

(RUSH et al., 2002; CÔTÉ et al., 2011; HOGAN et al., 2013). Quanto maior o 

tamanho do átrio esquerdo, maior a estase sanguínea e maior a chance de 

desenvolvimento do trombo (FUENTES, 2012). Porém, há relatos de TEAS em 

animais com aumento moderado ou aumento discreto do átrio esquerdo (CÔTÉ et 

al., 2011). 

Para que ocorra a formação do trombo, há necessidade da presença dos 

componentes da tríade de Virchow: estase sanguínea; estado de 

hipercoagulabilidade e lesão endotelial (RUSH et al., 2002; HOGAN et al., 2013). A 

lesão endotelial promove a exposição de colágeno e, consequentemente, a ativação 

dos mecanismos de hemostasia (FUENTES, 2012); esta lesão endotelial pode ser 

observada em quadros de cardiomiopatias felinas com aumento atrial evidente, onde 

o estiramento atrial promove lesões no endotélio (HOGAN et al., 2013). A estase 

sanguínea favorece a agregação plaquetária e a formação do trombo e, em gatos 

cardiopatas com aumento atrial evidente, a velocidade do fluxo sanguíneo encontra-

se reduzida no interior da cavidade (RUSH et al., 2002). Em gatos, alguns trabalhos 

demonstram que a espécie felina tem aumento da sensibilidade plaquetária, além de 

tendência à hiperagregação plaquetária; relata-se, também, que a espécie felina 

possui aumento de fatores de coagulação II, V, VII, VIII, IX, XII e fibrinogênio; e 

diminuição da atividade antitrombina (HOGAN et al., 2013). 

Aproximadamente 90% dos casos de TEAS são secundários a cardiopatias e, 

em 12 a 17% destes casos, são secundários à cardiomiopatia hipertrófica (já que 

esta é a cardiopatia mais comum na espécie) (RUSH et al., 2002; FUENTES, 2012). 
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2.4 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

 

A CMH é relatada mais frequentemente em gatos machos, mas também 

acomete fêmeas (FERASIN et al., 2003; GRANSTRÖM et al., 2011). No geral, é 

mais descrita em animais jovens e de meia idade, com uma média de 5,5 a 6,5 anos. 

A idade do diagnóstico, no entanto, já foi relatada em filhotes menores de 12 meses 

e em idosos com mais de 16 anos, tanto em animais assintomáticos quanto 

sintomáticos (RUSH et al., 2002; CHETBOUL et al., 2006a; FUENTES, 2006; CÔTÉ 

et al., 2011). Embora incomum, animais de raças geneticamente predispostas 

podem ser diagnosticados com CMH com três meses de idade (normalmente gatos 

homozigotos dominantes da raça Ragdoll) (MEURS et al., 2007; GODIKSEN et al., 

2011). 

Aproximadamente 33% a 55% dos gatos diagnosticados com CMH são 

assintomáticos, sem alterações relatadas no histórico clínico (RUSH et al., 2002; 

CÔTÉ et al., 2011). Muitas vezes, a doença é descoberta após detecção de sopro 

ou de ritmo de galope, durante a auscultação, numa avaliação de rotina (NELSON; 

COUTO, 2005) ou devido à detecção de cardiomegalia em avaliação radiográfica 

não direcionada ao sistema cardiovascular, sendo um achado incidental (CÔTÉ et 

al., 2011). Gatos com alterações discretas podem permanecer assintomáticos por 

anos (CHETBOUL et al., 2006a; FUENTES, 2006).  

As principais manifestações clínicas observadas incluem alterações 

respiratórias decorrentes do edema pulmonar, como taquipneia, ofegação, cansaço 

fácil e dispneia. Dispneia ocorre em 32-46% dos gatos diagnosticados com CMH 

(ATKINS et al., 1992; RUSH et al., 2002; RIESEN et al., 2008). A tosse muitas vezes 

é confundida com êmese e raramente ocorre em decorrência de cardiomiopatias, já 

que os gatos possuem poucos receptores de tosse em região bronquioalveolar, não 

havendo estímulo de tosse mesmo em cardiomegalias importantes (BATY, 2004; 

WARE, 2007).  

Alterações agudas podem ser observadas em gatos sedentários, já que as 

modificações patológicas ocorrem gradualmente e passam despercebidas nestes 

animais. Dentre as manifestações agudas, pode haver desenvolvimento de 

tromboembolismo arterial sistêmico (TEAS) em alguns gatos, episódios de síncope, 

descompensação respiratória e, ocasionalmente, morte súbita (FOX et al., 1999; 
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CÔTÉ et al., 2011). Letargia e anorexia podem ser as únicas evidências da afecção 

em alguns gatos (BATY, 2004; RIESEN et al., 2008). Estresse decorrente de 

procedimentos cirúrgicos, anestesias, fluidoterapias e doenças sistêmicas podem 

desencadear ICC em gatos com CMH aparentemente compensados. Os eventos 

estressantes mais relatados são fluidoterapia (28%), anestesia/cirurgia (25%) e uso 

de corticoides (21%), além de doenças sistêmicas (RUSH et al., 2002). 

Conforme já explicado anteriormente, a disfunção diastólica incita o 

desenvolvimento da insuficiência cardíaca congestiva, visto que as pressões de 

preenchimento ventricular estão aumentadas, o que se transmite às pressões do 

átrio esquerdo e veias pulmonares (LINNEY et al., 2014). Se a pressão das veias 

pulmonares ultrapassar aproximadamente 25 mmHg, edema pulmonar cardiogênico 

e/ou efusão pleural podem ocorrer, decorrentes de insuficiência cardíaca congestiva 

esquerda (ETTINGER; FELDMAN, 2005; ABBOTT; MCLEAN, 2006; CÔTÉ et al., 

2011). A efusão pleural geralmente é classificada como transudato modificado ou de 

aspecto quiloso.  

 Geralmente, um gato acometido pela CMH só é levado ao veterinário quando 

a doença está em sua fase mais avançada, com sintomatologia respiratória 

decorrente do edema pulmonar e/ou efusão pleural, incluindo taquipneia e 

aparecimento súbito de dispneia (ATKINS et al., 1992; FUENTES, 2006). 

Em estudo retrospectivo com 260 gatos com CMH, 46% apresentavam 

dispneia decorrente de edema pulmonar e metade destes pacientes com edema 

pulmonar também apresentavam efusão pleural associada (RUSH et al., 2002; 

CÔTÉ et al., 2011).  

 De acordo com Atkins et al. (1992), a presença de arritmias cardíacas ocorre 

em cerca de 25 a 40% dos casos diagnosticados com cardiomiopatia hipertrófica, 

podendo causar manifestações clínicas associadas como cansaço, dispneia, pré-

síncope, síncope ou morte súbita. 
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2.5 DIAGNÓSTICO 

 

 

2.5.1 Exame físico 

 

 

A ocorrência de sopro sistólico é a alteração de exame físico mais comum nos 

gatos com CMH, presente em 44-72% dos animais (RUSH et al., 2002; FERASIN et 

al., 2003; CÔTÉ et al., 2011). O sopro pode ocorrer tanto por regurgitação mitral 

quanto por obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo; apesar de comum, 

alguns gatos não apresentam sopro, mesmo com hipertrofia ventricular importante 

(FERASIN, 2009b; PAYNE et al., 2010; WAGNER et al., 2010). Segundo Paige et al. 

(2009) e Wagner et al. (2010), nem todo gato com sopro apresenta cardiomiopatia e 

a ausência de sopro não descarta a CMH, pois 69% dos gatos com CMH e 

assintomáticos não apresentavam sopro no estudo realizado por esses grupos de 

pesquisa. 

A intensidade do sopro decorrente de obstrução de via de saída de ventrículo 

esquerdo varia de acordo com o grau de obstrução. O sopro pode ser discreto ou 

inaudível em gatos relaxados, principalmente após terapia com betabloqueadores; e 

pode tornar-se mais forte à medida que ocorre piora da obstrução dinâmica pelo 

aumento do estímulo simpático (NELSON; COUTO, 2005; WAGNER et al., 2010).  

A presença de sopro não é diagnóstico de CMH em gatos, apresentando uma 

baixa sensibilidade (31%) e especificidade (87%), além de poder ocorrer em outras 

cardiomiopatias (CÔTÉ et al., 2004; PAIGE et al., 2009; PAYNE et al., 2010; 

WAGNER et al., 2010). Porém, no estudo de Paige et al. (2009), 31-62% dos gatos 

com sopro apresentavam diferentes graus de hipertrofia ventricular e a presença de 

sopro de grau maior ou igual a três apresentou moderadas especificidade (70%) e 

sensibilidade (61%) para CMH. 

O ritmo de galope é a segunda alteração mais comum no exame físico desses 

animais com CMH, sendo presente em aproximadamente 33% dos acometidos, 

seguido pela taquicardia (26%) (FERASIN et al., 2003; CÔTÉ et al., 2004). Arritmias 

cardíacas são relativamente comuns na CMH (ATKINS et al., 1992; CÔTÉ et al., 

2011).  O som diastólico de galope é caracterizado pela evidenciação da quarta 
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bulha (S4) e é principalmente observado quando a insuficiência cardíaca é evidente 

ou eminente (WARE, 2007; WAGNER et al., 2010).  

O pulso femoral geralmente é forte, exceto nos casos de TEAS em porções 

distais da aorta. Essa variável pode ser pouco perceptível em animais obesos 

(CÔTÉ et al., 2011). 

Gatos com insuficiência cardíaca congestiva podem apresentar taquipneia, 

dispneia e ortopneia quando em edema pulmonar ou com efusão pleural. Cerca de 

36% dos gatos diagnosticados com CMH apresentam dispneia no momento do 

diagnóstico (FERASIN et al., 2003). Aumento de murmúrio vesicular, crepitação e, 

algumas vezes, cianose, geralmente acompanham os casos de edema pulmonar; a 

presença de efusão pleural dificulta a auscultação de sons pulmonares, 

principalmente em áreas ventrais (WARE, 2007). 

Em animais sem manifestações de ICC, os achados do exame físico podem 

ser normais (ATKINS et al., 1992; PAYNE et al., 2010). 

 

 

2.5.2 Exame eletrocardiográfico 

 

 

Alterações eletrocardiográficas são comuns em animais com CMH e incluem: 

alterações indicativas de aumentos atrial e ventricular, taquiarritmias ventriculares ou 

supraventriculares (menos comuns) e desvio de eixo para a esquerda (TILLEY; 

GOODWIN, 1995). Fibrilação atrial pode ser observada em alguns gatos; bloqueios 

fasciculares também podem ser observados, bem como alterações na condução 

atrioventricular, com bloqueio atrioventricular completo (WARE, 2007). 

 O eletrocardiograma (ECG) ainda é considerado um método pouco sensível 

em casos de cardiomiopatia hipertrófica, apesar de 30 a 70% de gatos 

diagnosticados com tal afecção apresentarem alguma alteração neste exame 

(FERASIN et al., 2003; CÔTÉ; JAEGER, 2008). É utilizado para avaliar o ritmo e a 

condução cardíaca (HARVEY et al., 2005; CÔTÉ; JAEGER, 2008), sendo importante 

para pacientes com arritmias ou episódios de fraqueza ou síncope (KITTLESON, 

2009b). As alterações, quando observadas, são inespecíficas e o exame, ainda que 

providencie informações, não é capaz de classificar ou confirmar a existência de 

doenças cardíacas em gatos domésticos (CÔTÉ et al., 2011). 
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Em humanos, o ECG é um teste de triagem para detecção de hipertrofia 

ventricular, sendo um exame rápido e facilmente disponível (RYAN et al., 1995; 

CASELLI et al., 2009; KILLIAN et al., 2010; BOLIN; LAM, 2013). É utilizado como 

primeira ferramenta para diagnóstico de condições associadas à morte súbita 

(PELTO; OWENS; DREZNER, 2013). Alterações eletrocardiográficas na CMH são 

bastante variáveis e muitas vezes inespecíficas, mas comumente observadas em 

humanos carreadores de mutação antes mesmo da hipertrofia ventricular (RYAN et 

al., 1995; KONNO et al., 2005; LAKDAWALA et al., 2011; MATTOS et al., 2013). O 

ECG, em humanos, pode ser um sensível indicador da doença e uma ferramenta útil 

para a pesquisa da afecção em indivíduos de famílias acometidas (NAMDAR et al., 

2012; NG et al., 2012). 

O diagnóstico eletrocardiográfico de hipertrofia ventricular em humanos é 

baseado no aumento da voltagem dos complexos QRS em diferentes derivações 

(critério de voltagens) (MURPHY et al., 1985; KONNO et al., 2005; BACHAROVA, 

2009). No entanto, estudos revelam baixa sensibilidade do eletrocardiograma e 

baixa correlação entre a amplitude do QRS e o grau de hipertrofia (BENDER et al., 

2012; ROWIN et al., 2012). Porém, a presença de alterações eletrocardiográficas 

que sugerem hipertrofia ventricular em humanos pode ser considerada um marcador 

prognóstico e de gravidade, permitindo estratificação de risco (BACHAROVA, 2009).  

Em gatos, poucos estudos foram realizados quanto à sensibilidade e à 

especificidade do ECG na detecção de hipertrofia ventricular. Num estudo em felinos 

com cardiomiopatia dilatada, CMH ou hipertireoidismo, o ECG indicou 

incorretamente aumento ventricular em gatos com hipertireoidismo e não detectou, 

de forma consistente, a presença de sobrecarga em pacientes com CMH. Além 

disso, o ECG foi um pobre indicador de sobrecarga atrial nos gatos (MOISE et al., 

1986). Em outro estudo, ao comparar o ECG com avaliação ecocardiográfica, 

observou-se que gatos com aumento do átrio esquerdo apresentavam onda P e 

intervalo PR com maior duração, com baixa sensibilidade mas alta especificidade 

(SCHÖBER et al., 2007). 
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2.5.3 Exame radiográfico 

 

 

A radiografia torácica é um exame importante por documentar a presença de 

insuficiência cardíaca congestiva, efusão pleural, edema pulmonar e outras 

condições não relacionadas ao músculo cardíaco (WARE, 2007; CÔTÉ et al., 2011). 

Seus resultados variam dependendo da hipertrofia observada, do grau de disfunção 

miocárdica, da presença de aumento das cavidades cardíacas e da gravidade da 

congestão circulatória (NELSON; COUTO, 2005; SCHÖBER et al., 2007). 

Características radiográficas de CMH avançada incluem aumento de átrio 

esquerdo e aumento ventricular esquerdo de grau variável. A aparência clássica de 

coração em Valentine Shape na projeção ventrodorsal nem sempre está presente, 

mas é comum nos gatos com CMH com aumento atrial (ETTINGER; FELDMAN, 

2005; SCHÖBER et al., 2007). Efusão pericárdica em quantidade moderada pode 

acentuar a cardiomegalia em alguns gatos. Em casos de CMH de grau discreto, a 

silhueta cardíaca praticamente não se altera na avaliação radiográfica (FUENTES, 

2006; SCHÖBER et al., 2007). 

Vasos pulmonares tortuosos e calibrosos indicam aumento de pressão em 

átrio e vascularização pulmonar. Nos casos onde há desenvolvimento de edema 

pulmonar, visibilizam-se áreas focais ou difusas de infiltrado intersticial ou alveolar, 

não necessariamente em região dorsal e hilar (como ocorre em cães). Efusão pleural 

também pode ser visibilizada radiograficamente em alguns casos (NELSON; 

COUTO, 2005; WARE, 2007). Segundo Côté et al. (2011), o edema pulmonar é mais 

comum que a efusão pleural em gatos com ICC causada pela CMH (ocorrendo em 

22-66% e 7-34%, respectivamente). 

 

 

2.5.4 Exame ecocardiográfico 

 

 

O ecocardiograma é o melhor meio diagnóstico não invasivo para a 

diferenciação de CMH de outras cardiomiopatias (CHETBOUL et al., 2006a; 

SIMPSON et al., 2007). A ecocardiografia bidimensional permite observação de 

áreas de hipertrofia na parede ventricular, septo interventricular ou músculos 
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papilares e pode auxiliar na caracterização de anormalidades funcionais sistólicas ou 

diastólicas (CHETBOUL et al., 2006b; GUNDLER; TIDHOLM; HÄGGSTRÖM, 2008). 

A hipertrofia geralmente é simétrica, mas pode haver distribuição assimétrica apenas 

na parede ventricular, no septo ou no músculo papilar (CHETBOUL et al., 2006a; 

BRIZARD et al., 2009; FERASIN, 2009b). 

 A ecocardiografia é de grande importância para estabelecer o diagnóstico, 

porém, apesar das vantagens, esta técnica também apresenta limitações 

(KITTLESON; KIENLE, 1998; FERASIN, 2009b). A identificação dos quatro 

componentes básicos desta afecção (hipertrofia, disfunção diastólica, regurgitação 

mitral e obstrução de via de saída) e a correta interpretação das informações permite 

abordagens diagnóstica, prognóstica e terapêutica mais adequadas (GRAZIANO; 

ACQUATELLA, 2007). 

A ecocardiografia em modo M permite mensuração de estruturas, auxiliando 

na detecção de hipertrofia (BONAGURA, 1983; CHETBOUL et al., 2006a; FERASIN, 

2009b). Segundo Ware (2007), o limite superior da espessura da parede ventricular 

esquerda e do septo interventricular na diástole é considerado entre 0,5 a 0,55 cm. 

Porém, de acordo com Gundler, Tidholm e Häggström (2008) e Wagner et al. (2010), 

alguns autores só consideram hipertrofia em gatos quando a espessura da parede 

ventricular esquerda e/ou do septo interventricular ultrapassa 0,6 cm (Figura 3). 

 

Figura 3 - Imagem ecocardiográfica em modo M (corte transversal à altura dos músculos papilares 
em janela paraesternal direita) demonstrando hipertrofia miocárdica concêntrica simétrica 
de grau importante 

 

 

Legenda: PVE: parede livre de ventrículo esquerdo; SIV: septo interventricular; VE: ventrículo 
esquerdo. 

Fonte:  Serviço de Cardiologia do VCM/HOVET-USP. Responsável: Profa. Dra. Maria Helena 
Matiko Akao Larsson. 
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O diagnóstico pode ser questionável em gatos com hipertrofia discreta ou 

focal; além disso, falso aumento na espessura da parede ventricular esquerda e do 

septo interventricular (pseudo-hipertrofia) pode ocorrer em casos de desidratação e 

taquicardia (WARE, 2007; GUNDLER; TIDHOLM; HÄGGSTRÖM, 2008). 

Gatos com CMH de grau importante podem apresentar espessura de parede 

e septo de ventrículo esquerdo de 0,8 cm ou mais, mas o grau de hipertrofia não é 

necessariamente correlacionado com a intensidade das manifestações clínicas 

(FERASIN, 2009b). Hipertrofia de músculos papilares e obstrução sistólica de via de 

saída de ventrículo esquerdo podem ser observadas em alguns gatos. De acordo 

com Trehiou-Sechi et al. (2012), em Persas, a forma mais comum da CMH é a 

hipertrofia miocárdica septal assimétrica, com aumento da espessura do septo 

interventricular em região de via de saída do ventrículo esquerdo (região septal 

basal) (Figura 4). Quando há hipertrofia assimétrica, a mensuração das espessuras 

deve ser realizada no momento da diástole, utilizando o modo bidimensional ao 

ecocardiograma (BOON, 2011; CÔTÉ et al., 2011). Aumento de ecogenicidade de 

músculos papilares e de áreas subendocárdicas podem ser indicativos de isquemia 

e fibrose miocárdica (GUNDLER; TIDHOLM; HÄGGSTRÖM, 2008; BOON, 2011). 

 

Figura 4 - Imagem ecocardiográfica em modo bidimensional (corte longitudinal de via de saída do 
ventrículo esquerdo em janela paraesternal direita) demonstrando hipertrofia miocárdica 
septal assimétrica (em região septal basal) 

 

 

Legenda:  AE: átrio esquerdo; AO: artéria aorta; SIV: septo interventricular; VE: ventrículo esquerdo. 
Fonte:  Serviço de Cardiologia do VCM/HOVET-USP. Responsável: Profa. Dra. Maria Helena 

Matiko Akao Larsson. 
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A fração de encurtamento (FS) do ventrículo esquerdo geralmente apresenta-

se normal a aumentada, mas alguns gatos apresentam dilatação ventricular discreta 

a moderada e redução na contratilidade (BOON, 2011; CÔTÉ et al., 2011). Aumento 

ventricular direito, efusão pleural e efusão pericárdica podem ser observados em 

alguns casos (NELSON; COUTO, 2005). 

 Avaliação da função diastólica por meio da modalidade Doppler, como 

avaliação de fluxo mitral, fluxo em veias pulmonares e TRIV, geralmente é utilizada 

(SOUSA, 2007; WARE, 2007; NAGUEH et al., 2009). Porém, as velocidades 

espectrais do Doppler são determinadas não apenas pelas propriedades diastólicas 

intrínsecas do miocárdio, mas também por condições de carga, frequência cardíaca, 

função ventricular sistólica, intervalo de condução atrioventricular, restrição 

pericárdica, e outras variáveis hemodinâmicas (FOX et al., 1999; SCHÖBER, 2003).  

Alterações no fluxo mitral decorrente de CMH incluem 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 (Figura 5) e aumento no 

TRIV (Figura 6). O pico da onda A é maior que o da onda E em alguns casos. Estas 

modificações no fluxo mitral são consistentes com retardo no relaxamento 

miocárdico. Fluxo mitral pseudonormal pode ocorrer frente à função diastólica 

anormal, pois quando a rigidez ventricular causa aumento de pressão no átrio 

esquerdo, também há aumento na velocidade de enchimento rápido. O padrão 

pseudonormal é uma transição entre alteração de relaxamento ventricular e padrão 

restritivo (SOUSA, 2007; WARE, 2007; NAGUEH et al., 2009). Fluxo venoso 

pulmonar anormal pode auxiliar na diferenciação entre padrão pseudonormal e fluxo 

mitral normal (Figura 7). O padrão restritivo é caracterizado por diminuição no TRIV, 

onda E mitral alta e onda A mitral baixa (SOUSA, 2007; NAGUEH et al., 2009). Nos 

gatos, muitas vezes o fluxo mitral apresenta uma fusão das ondas E e A, em 

decorrência da alta frequência cardíaca, dificultando sua avaliação (DISATIAN; 

BRIGHT; BOON, 2008). Além disso, a proximidade entre estas duas ondas exige a 

necessidade do uso do registro eletrocardiográfico simultâneo e sobreposto à 

imagem Doppler, para diferenciação precisa (DISATIAN; BRIGHT; BOON, 2008; 

BOON, 2011). 

 

 



44 

Figura 5 - Imagem ecocardiográfica de Doppler pulsado do fluxo transmitral demonstrando padrão de 
disfunção diastólica, caracterizado por alteração no relaxamento ventricular 

 

 

Legenda:  A: velocidade máxima de enchimento ventricular lento (onda A); E: velocidade máxima de 
enchimento ventricular rápido (onda E). 

Fonte:  Serviço de Cardiologia do VCM/HOVET-USP. Responsável: Profa. Dra. Maria Helena 
Matiko Akao Larsson. 

 

 

 

 

Figura 6 - Imagem ecocardiográfica de Doppler pulsado demonstrando tempo de relaxamento 
isovolumétrico aumentado, comumente observado na disfunção diastólica 

 

 

Legenda:  TRIV: tempo de relaxamento isovolumétrico. 
Fonte:  Serviço de Cardiologia do VCM/HOVET-USP. Responsável: Profa. Dra. Maria Helena 

Matiko Akao Larsson. 
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Figura 7 – Avaliação da função diastólica por meio de Doppler pulsado do fluxo transmitral, fluxo 
venoso pulmonar e Doppler tecidual pulsado. Formas para diferenciação entre padrão de 
alteração de relaxamento do ventrículo esquerdo, padrão pseudonormal e padrão restritivo 
de disfunção diastólica 

 

 

Legenda: A: enchimento ventricular lento (onda A); Am: enchimento ventricular lento (onda Am) 
avaliado pelo Doppler tecidual; E: enchimento ventricular rápido (onda E); Em: enchimento 
ventricular rápido avaliado pelo Doppler tecidual (onda Em); FRa: fluxo retrógrado atrial; 
PVd: fluxo venoso pulmonar diastólico; PVs: fluxo venoso pulmonar sistólico; Sm: onda 
sistólica avaliada pelo Doppler tecidual; TDE: tempo de desaceleração da onda E; TRIV: 
tempo de relaxamento isovolumétrico. 

Fonte:  (PELLEGRINO, A., 2014). 
 

 

 

Com a obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo, o 

movimento anterior sistólico mitral (MAS) ou o fechamento parcial da valva aórtica 

podem ser visibilizados na ecocardiografia modo M (FOX et al., 1999). Na 

modalidade Doppler, pode-se detectar insuficiência valvar mitral e aumento na 

velocidade do fluxo de saída do ventrículo esquerdo (Figura 8) (NELSON; COUTO, 

2005; WARE, 2007). 
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Figura 8 - Imagem ecocardiográfica de Doppler colorido demonstrando insuficiência valvar mitral e 
obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo 

 

 

Legenda: AE: átrio esquerdo; Ao: aorta; Insf.: insuficiência; VE: ventrículo esquerdo; VSVE: via de 
saída do ventrículo esquerdo. 

Fonte:  Serviço de Cardiologia do VCM/HOVET-USP. Responsável: Profa. Dra. Maria Helena 
Matiko Akao Larsson. 

 

 

 A obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo é devida ao movimento 

anterior sistólico da valva mitral (MAS) na maioria dos pacientes humanos (>95%). 

Nos outros 5%, a obstrução geralmente é medioventricular, com padrão definido por 

meio do Doppler contínuo (GRAZIANO; ACQUATELLA, 2007). 

 A velocidade máxima do fluxo é detectada na região do MAS; e o Doppler 

contínuo permite mostrar o padrão de fluxo típico da CMH obstrutiva (GRAZIANO; 

ACQUATELLA, 2007; BOON, 2011). Uma elevação da velocidade inicial é seguida 

de um aumento progressivo até a mesotelessístole, aumento este que pode coincidir 

com o começo do contato mitral com o septo. O padrão em forma de “adaga” é o 

mais frequente, mas não é o único, já que alguns apresentam padrões simétricos 

similares aos da estenose aórtica valvar fixa (GUNDLER; TIDHOLM; HÄGGSTRÖM,  

2008; CÔTÉ et al., 2011). Cerca de 4 a 10% dos pacientes apresentam obstrução 

medioventricular, com padrão de fluxo da via de saída de ventrículo esquerdo ao 

Doppler contínuo muito perfilado e menos agudo que o padrão clássico; e este 

padrão pode indicar maior risco de síncope e morte súbita em humanos 

(GRAZIANO; ACQUATELLA, 2007). 

O aumento atrial varia de discreto a importante (Figura 9), e a parede atrial 

também pode apresentar-se espessada (SCHÖBER et al., 2007; LINNEY et al., 
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2014). Segundo Linney et al. (2014), gatos com CMH apresentam maior diâmetro e 

volume do átrio esquerdo e menor função atrial em consequência à disfunção 

diastólica, sendo estas alterações mais evidentes e de maior intensidade nos gatos 

com CMH e ICC quando comparados aos assintomáticos, permitindo estratificação 

de risco. Formação de contraste espontâneo (smoke ou autocontraste) ocorre em 

alguns gatos com átrio esquerdo bastante aumentado (RUSH et al., 2002). Isto é 

resultado da estase sanguínea, o que predispõe à agregação celular e à formação 

de trombos. Pode haver visibilização de trombos no interior do átrio, principalmente 

na aurícula esquerda (RUSH et al., 2002; HOGAN et al., 2013). 

 

Figura 9 – Imagem ecocardiográfica em modo bidimensional (corte transversal à altura dos grandes 
vasos em janela paraesternal direita), demonstrando aumento atrial esquerdo de grau 
importante 

 

 

Legenda: AE: átrio esquerdo; AO: artéria aorta. 
Fonte:  Serviço de Cardiologia do VCM/HOVET-USP. Responsável: Profa. Dra. Maria Helena 

Matiko Akao Larsson 

 
 

A função sistólica encontra-se normal a aumentada (estado hiperdinâmico) na 

maioria dos gatos com CMH, mas podem existir áreas focais ou regionais com a 

contratilidade reduzida, o que exige uma avaliação ecocardiográfica mais minuciosa 

(SAMPEDRANO et al., 2006; FERASIN, 2009b). Em estágios finais da CMH, onde 

se observam alterações consistentes com patofisiologia restritiva ou características 

que se assemelham à CMD ou à CMR, o ventrículo pode se apresentar dilatado e 

hipocinético e a disfunção sistólica torna-se evidente (SCHÖBER; FUENTES; 

BONAGURA, 2003; BOON, 2011). Aumento ventricular direito, efusão pleural e 
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efusão pericárdica também podem ser observados em alguns casos (FERASIN, 

2009b; BOON, 2011). 

 

 

2.5.5 Exame ecocardiográfico tecidual 

 

 

A modalidade Doppler tecidual compõe um conjunto de novas técnicas, 

baseadas no fenômeno “Doppler”, que permite a avaliação da velocidade miocárdica 

(KOFFAS et al., 2003; MCDONALD et al., 2006b; SIMPSON et al., 2007). Trata-se 

de modalidade que complementa a avaliação convencional, permitindo a análise dos 

sinais provenientes do miocárdio, quantificando e avaliando sua movimentação, por 

meio do cálculo instantâneo de sua velocidade, em qualquer ponto específico do 

músculo cardíaco (FIRSTENBERG at al., 2001, NAGUEH at al., 2001; RUAN et al., 

2006). É um dos métodos não invasivo mais sensível e específico para a avaliação 

de disfunções sistólicas ou diastólicas, sem apresentar influências de pré ou pós-

carga (OKI et al., 2000; MCDONALD et al., 2007); e é capaz de revelar alterações 

nas velocidades miocárdicas em cardiopatas (OYAMA, 2004; TESHIMA, 2005; 

WESS; SARKAR; HARTMANN, 2010; GANDJBAKHCH et al., 2012). 

O Doppler tecidual é preferível à ecocardiografia convencional para avaliação 

de disfunção diastólica em algumas fases da CMH em gatos (GAVAGHAN et al., 

1999; KOFFAS et al., 2003). Não é uma modalidade necessária para o diagnóstico 

de CMH, mas pode auxiliar com informações adicionais em pacientes com suspeita 

de CMH, em raças predispostas geneticamente, ou como ferramenta para avaliar a 

progressão (OKI et al., 2000; MCDONALD et al., 2007). Alguns estudos com uso de 

ecocardiografia na modalidade Doppler tecidual demonstraram que gatos com CMH 

apresentam diminuição das velocidades miocárdicas sistólicas e diastólicas, 

diminuição nos gradientes de velocidade, perda de uniformidade do movimento 

miocárdico (KOFFAS et al., 2006) e prolongamento do TRIV quando comparados 

com gatos normais (KOFFAS et al., 2008). Segundo Chetboul et al. (2006b), o 

Doppler tecidual é capaz de identificar disfunção ventricular longitudinal, nos gatos 

com CMH, por diminuição na velocidade de Em, aumento na velocidade de Am e 

presença de contrações pós-sistólicas. 
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Gavaghan et al. (1999) mostraram que os índices de função diastólica em 

gatos com CMH e muitos com cardiomiopatia restritiva (CMR) diferem dos de gatos 

normais, sendo similares aos relatados em humanos com CMH e CMR. 

Segundo Sampedrano et al. (2006), a disfunção diastólica observada em 

gatos com CMH e em gatos com hipertensão arterial não pode ser diferenciada por 

meio do Doppler tecidual. Porém, o mesmo foi capaz de detectar anormalidades 

sistólicas e diastólicas nos segmentos de parede ventricular esquerda antes do 

desenvolvimento de hipertrofia, em ambos os grupos. 

 Segundo Simpson et al. (2008), gatos com hipertrofia causada pela CMH 

apresentaram menores valores de Em em diversas regiões do miocárdio; e gatos 

com hipertrofia secundária ao hipertireoidismo apresentaram aumento nas 

velocidades de Sm, auxiliando na diferenciação entre as duas afecções. 

Estudos recentes demonstraram que a velocidade miocárdica diastólica 

precoce (Em) no anel mitral (Doppler tecidual), é menor em Maine Coons 

homozigotos para a mutação em relação aos heterozigotos; e nestes em relação aos 

normais. Porém, no estudo de Sampedrano et al. (2009), o genótipo heterozigoto 

não esteve sempre associado à hipertrofia miocárdica ou a alterações diastólicas 

importantes; e os gatos sem a mutação também desenvolveram hipertrofia, 

sugerindo outras causas genéticas envolvidas. 

 Uma diminuição significativa na relação Em/Am do segmento basal do septo 

interventricular foi observada em gatos Maine Coons heterozigotos para a mutação e 

sem hipertrofia, quando comparados com gatos normais sem hipertrofia, o que 

confirma a associação do genótipo heterozigoto com alterações regionais na função 

diastólica (SAMPEDRANO et al., 2009). Segundo o estudo de McDonald et al. 

(2007), que avaliou parâmetros de Doppler tecidual em gatos da raça Maine Coon 

normais ou portadores de mutação com ou sem hipertrofia ventricular, os valores de 

velocidade de Em (região do anel mitral) sofrem redução de acordo com presença 

ou ausência de hipertrofia. Porém, o Doppler tecidual, isoladamente, não foi capaz 

de identificar os gatos geneticamente afetados. 

A análise miocárdica pelo método do strain é nova e ainda pouco aplicada em 

gatos. Porém, segundo Wess, Sarkar e Hartmann (2010), é um método confiável, 

com boa repetibilidade, permitindo a detecção precoce de disfunção sistólica em 

determinadas fases da CMH felina. Em estudo realizado com gatos normais e gatos 

em diferentes estágios da CMH, apesar da ecocardiografia convencional demonstrar 
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estado normal ou aumentado de contratilidade (com base nas frações de ejeção e 

encurtamento), o strain foi significativamente menor em todos os animais com 

hipertrofia, quando comparados com os normais, demonstrando que a deformidade 

sistólica já se encontra alterada mesmo em fases iniciais da CMH. Além disso, 

verificou-se correlação negativa entre valores de strain e espessura de septo e 

parede ventricular. 

 

 

2.5.6 Exames laboratoriais 

 

 

 Testes laboratoriais, incluindo perfil hematológico, bioquímico (avaliação 

hepática, renal e dosagem de eletrólitos), exame de urina e dosagem de hormônio 

tireoidiano (T4 total), também são realizados para afastar possíveis diagnósticos 

diferenciais e monitorar efeitos colaterais de medicamentos utilizados nos 

tratamentos (CONNOLLY, 2008; CÔTÉ et al., 2011).  

 Discreto aumento de enzimas hepáticas (como alanina aminotransferase ou 

aspartato aminotransferase) ocorrem em aproximadamente 70% dos gatos com 

CMH, segundo o estudo de Rush et al. (2002). O mesmo estudo não demonstrou 

diferenças nos valores de ureia e creatinina séricas entre gatos com CMH 

assintomáticos, em ICC ou com TEAS antes do início do tratamento. 

 Gatos com azotemia devem ser avaliados antes da introdução da terapia para 

ICC (RUSH et al., 2002). Porém, antes de classificar o paciente como doente renal, 

há necessidade de realização de exame de urina (avaliação da densidade e 

sedimentos urinários) e exclusão de causas pré-renais de azotemia (como a própria 

ICC, hipotensão, desidratação ou uso de medicamentos) (CÔTÉ et al., 2011). 

 O hemograma completo é importante para avaliar presença de anemia, já que 

gatos anêmicos apresentam piora na sobrecarga ventricular (alteração em pré-

carga), o que contribui com a insuficiência cardíaca e com o aparecimento de 

arritmias em gatos com CMH importante e disfunção diastólica (CONNOLLY et al., 

2008; CÔTÉ et al., 2011). 

A dosagem do hormônio tireoidiano T4 total é fundamental em pacientes de 

meia idade a idosos que apresentam evidência de hipertrofia miocárdica concêntrica 

ao ecocardiograma, já que o hipertireoidismo é uma causa secundária de hipertrofia 
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ventricular e faz parte do diagnóstico diferencial (FERASIN, 2009a; CÔTÉ et al., 

2011).  

Os biomarcadores cardíacos também podem ser incluídos na avaliação das 

cardiomiopatias, auxiliando no diagnóstico. Biomarcadores são substâncias 

encontradas no sangue e que são capazes de indicar lesões e/ou necrose de 

miócitos (marcadores de lesão), além da avaliação da função cardíaca (marcadores 

de função). Tais substâncias facilitam a classificação da doença cardíaca e 

especificam a fase em que esta se encontra, sendo um método pouco invasivo 

(CONNOLLY et al., 2008; LANGHORN1 et al., 2014). 

 Dentre os marcadores de função cardíaca, encontram-se o peptídeo 

natriurético atrial (ANP) e o peptídeo natriurético cerebral (NT-pro BNP). Os 

peptídeos natriuréticos são neuro-hormônios produzidos nas câmaras cardíacas e 

liberados na circulação em resposta ao estiramento ou sobrecarga miocárdica 

(CONNOLLY et al., 2008). A dosagem de NT-pro BNP é um teste sensível e acurado 

para a detecção de insuficiência cardíaca em gatos com cardiomiopatias (FOX et al., 

2011); e pode ser utilizado para auxiliar na diferenciação de dispneia por causa 

cardíaca ou por causas respiratórias (CÔTÉ et al., 2011; FOX et al., 2011). Apesar 

de ser útil no diagnóstico de cardiomiopatia em pacientes assintomáticos, a 

dosagem de NT-pro-BNP também pode gerar resultados falsos-positivo e falsos-

negativo (CONNOLLY et al., 2008). 

 De acordo com Fox et al. (2011), ao avaliar 140 gatos normais ao 

ecocardiograma e 113 gatos com CMH assintomática, o NT-pro-BNP foi maior nos 

animais com CMH em relação aos normais; e os valores de NT-pro-BNP foram 

maiores nos animais com a forma obstrutiva da afeção. Além disso, observou-se 

correlação positiva entre valores de NT-pro-BNP, espessura miocárdica e tamanho 

atrial esquerdo, permitindo a utilização do teste para inferir sobre a gravidade da 

afecção. 

 Dentre os biomarcadores cardíacos caracterizados como marcadores de 

lesão, encontram-se as troponinas cardíacas e as endotelinas (CONNOLLY  et al., 

2003; CONNOLLY et al., 2008; CÔTÉ et al., 2011). As troponinas são proteínas 

componentes do aparelho contrátil das células do músculo cardíaco e aumentam em 

                                        
1
 LANGHORN, R. et al. Cardiac troponin I and T as prognostic markers in cats with 

hypertrophic cardiomyopathy. 2014 (a ser publicado no Journal of Veterinary Internal 
Medicine). 
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situações de lesão miocárdica (marcador de isquemia e fibrose) (CÔTÉ et al., 2011). 

As endotelinas são peptídeos com potente capacidade vasoconstritora, são 

produzidas no endotélio dos vasos sanguíneos e são consideradas biomarcadores 

de lesão cardíaca de valor moderado em cães e gatos (CONNOLLY, 2008). 

 

 

2.5.7 Testes genéticos  

 

 

A CMH apresenta componente familial já estabelecido em animais das raças 

Maine Coon e Ragdoll (KITTLESON et al., 1999; MEURS et al., 2005; MEURS et al., 

2007). Nestas duas raças, a CMH apresenta padrão de herança autossômica 

dominante (MEURS et al., 2005; MEURS et al., 2007; BORGEAT et al., 2014). Desta 

forma, ao avaliar o pedigree dessas famílias, espera-se encontrar tanto machos 

quanto fêmeas acometidos (já que não se trata de uma herança ligada a 

cromossomos sexuais); e os indivíduos fenotipicamente afetados podem ser tanto 

heterizogotos (apenas uma cópia da mutação) ou homozigotos (duas cópias da 

mutação) (KEREN; SYRRIS; MCKENNA, 2008; KIMURA, 2008; GODIKSEN et al., 

2011; LONGERI et al., 2013). 

Nos casos de herança autossômica recessiva, animais heterozigotos não 

apresentariam a afecção, mas poderiam passar a mutação aos seus descendentes. 

Para que ocorresse a manifestação fenotípica, haveria necessidade da presença das 

duas cópias da mutação (indivíduos homozigotos) (KEREN; SYRRIS; MCKENNA, 

2008; KIMURA, 2008). Ao avaliar o pedigree de gatos afetados por doença de 

herança autossômica recessiva, machos e fêmeas seriam igualmente acometidos; e 

a afecção pode não se manifestar em algumas gerações. No cruzamento entre 

indivíduos heterozigotos, esperar-se-ia encontrar 25% de animais fenotipicamente 

acometidos (CÔTÉ et al., 2011). 

Já nas doenças com herança genética ligada ao cromossomo X sexual, 

geralmente de caráter recessivo, machos com a mutação sempre seriam 

acometidos; e fêmeas poderiam ser portadoras da mutação (heterozigotas), 

acometidas (homozigotas) ou normais (KEREN; SYRRIS; MCKENNA, 2008; 

KIMURA, 2008). Na análise do pedigree da família, os machos seriam mais 

acometidos que as fêmeas (CÔTÉ et al., 2011). 
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Além dos tipos de herança genética possíveis, deve-se avaliar o grau da 

penetrância genética da mutação (KEREN; SYRRIS; MCKENNA, 2008; KIMURA, 

2008; MARSIGLIA, 2013). A penetrância determina o quanto a presença da mutação 

pode acometer o indivíduo. Assim, quando a penetrância de determinada mutação é 

incompleta ou variável (como ocorre na CMH), nem todos os indivíduos acometidos 

irão manifestar a doença e, nos que manifestam, a afeção pode se apresentar com 

diferentes graus de gravidade (GODIKSEN et al., 2011; BORGEAT et al., 2014). O 

mecanismo de penetrância genética não é completamente conhecido, inclusive na 

medicina humana, mas existem fatores ambientais e genéticos envolvidos (KEREN; 

SYRRIS; MCKENNA, 2008; KIMURA, 2008; CÔTÉ et al., 2011; MARSIGLIA et al., 

2014). 

Duas mutações no gene da proteína C miosina ligante (MYBPC3) foram 

identificadas como causa da CMH familial nas raças Maine Coon e Ragdoll 

(GODIKSEN et al., 2011). Cada raça apresenta uma mutação exclusiva neste gene, 

que não é observada em outras raças de gatos avaliadas, conforme já mencionado 

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

As mutações resultam em troca de um aminoácido conservado, alterando a 

conformação proteica da proteína C miosina ligante (MYBPC3). A penetrância destas 

mutações é incompleta e, portanto, alguns gatos positivos podem carrear a mutação 

sem desenvolver o fenótipo de hipertrofia ventricular (GODIKSEN et al., 2011). Por 

outro lado, alguns gatos das raças Maine Coon e Ragdoll apresentam CMH e são 

negativos para estas mutações, ou seja, existem outras mutações que causam a 

CMH familial nessas raças (MEURS et al., 2005; MEURS et al., 2007; FRIES; 

HEANEY; MEURS, 2008). 

 O diagnóstico ante-mortem da cardiomiopatia hipertrófica é baseado no 

ecocardiograma (CHETBOUL et al., 2006a; SIMPSON et al., 2007), que é o padrão 

ouro na detecção de hipertrofia ventricular (FERASIN, 2009b). Os programas de 

mapeamento da CMH por meio do ecocardiograma podem classificar os gatos 

como: livres da afeção (normais quanto à CMH); suspeitos (grey zone); ou 

acometidos pela CMH. Como a CMH ocorre principalmente em animais adultos e a 

faixa etária de acometimento é muito variável, inclusive numa mesma raça, há 

necessidade de reavaliações anuais preferencialmente até os 10 anos de idade para 

maior acurácia de resultado negativo (CÔTÉ et al., 2011; CHETBOUL et al., 2012). 

 Gatos de raças predispostas com exame ecocardiográfico normal, sem sopro 
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ou ritmo de galope à auscultação, sem arritmias ao eletrocardiograma, podem ser 

considerados livres da CMH no momento da avaliação (FERASIN, 2009b), mas 

recomenda-se avaliação cardiológica anual (CÔTÉ et al., 2011). 

 Gatos que apresentam algumas alterações cardíacas, incluindo presença de 

sopro apesar de ecocardiograma normal, ou apresentando alterações 

ecocardiográficas que não descartam a CMH, são considerados suspeitos para a 

afecção e devem ser momentaneamente retirados dos programas de cruzamentos. 

Nestes animais, recomenda-se reavaliação ecocardiográfica a cada seis meses até 

que se obtenha uma conclusão de seu diagnóstico (FUENTES, 2006; CÔTÉ et al., 

2011).  

 Sabendo-se do caráter genético da CMH, gatos acometidos devem ser 

retirados dos programas de reprodução e seus irmãos e filhos devem ser incluídos 

na avaliação ecocardiográfica de pesquisa da afecção (CÔTÉ et al., 2011; 

GODIKSEN et al., 2011). 

 Para a realização do teste genético de pesquisa das mutações relacionadas à 

CMH, há necessidade de obtenção de amostras de DNA, que podem ser obtidas por 

sangue total (armazenado em tubo contendo EDTA) ou por material proveniente da 

mucosa oral (uso de swab) (MEURS et al., 2005; MARSIGLIA et al., 2014). O DNA 

extraído é, então, submetido a reações de sequenciamento (padrão ouro) para a 

identificação das mutações já conhecidas na espécie felina (MEURS et al., 2005; 

MEURS et al., 2007). O teste genético pode demonstrar resultado negativo (o gato 

não apresenta a mutação na região avaliada), heterozigoto ou homozigoto 

(GODIKSEN et al., 2011). A presença de um resultado negativo não exclui a chance 

do animal apresentar CMH, pois existem outras mutações envolvidas que podem 

desencadear a afeção e que ainda não estão identificadas (MEURS et al., 2005; 

FRIES; HEANEY; MEURS, 2008; MARSIGLIA et al., 2014). 

 Segundo Fries, Heaney e Meurs (2008), aproximadamente 35% das amostras 

de Maine Coons submetidas à análise genética são positivas para a mutação (com 

apenas 9% de homozigotos); enquanto que cerca de 28% das amostras de Ragdolls 

são positivas (com apenas 8% de homozigotos). Estes resultados demonstram o 

quão prevalente são as mutações nestas raças e o quanto é necessária a 

modificação nos programas de cruzamentos. 

 Para a organização dos programas de cruzamentos, os animais homozigotos 

(que apresentam maior risco de desenvolver formas mais agressivas da CMH, 
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principalmente o Ragdoll) devem ser retirados da reprodução (GODIKSEN et al., 

2011; LONGERI et al., 2013; BORGEAT et al., 2014). Em relação aos heterozigotos, 

uma avaliação mais detalhada pode ser realizada antes da exclusão destes animais 

do plantel reprodutivo (GODIKSEN et al., 2011). Gatos heterozigotos que 

apresentam características raciais desejadas e marcantes e que não apresentam o 

fenótipo da CMH na idade reprodutiva poderiam ser submetidos a cruzamento com 

um indivíduo negativo para a mutação. A ausência da doença no momento da idade 

reprodutiva pode sugerir que, caso o indivíduo heterozigoto venha a apresentar a 

CMH, a mesma seja branda. Este tipo de reprodução deve ser evitada e apenas 

utilizada em situações excepcionais. Caso o mesmo animal venha a desenvolver 

CMH à medida que avança sua idade, deve ser retirado da reprodução (CÔTÉ et al., 

2011; GODIKSEN et al., 2011). 

  

 

2.5.8 Diagnóstico diferencial 

 

 

A cardiomiopatia hipertrófica é caracterizada por hipertrofia miocárdica 

concêntrica primária, ou seja, na ausência de causas secundárias de hipertrofia 

ventricular (CHETBOUL et al., 2006a; MCDONALD et al., 2007; CÔTÉ et al., 2011). 

Hipertensão arterial sistêmica e hipertireoidismo são as principais causas de 

hipertrofia miocárdica felina secundária, sendo que ambas devem ser excluídas para 

que se possa fazer o diagnóstico de CMH idiopática (NUNEZ et al., 2004; 

SAMPEDRANO et al., 2006; SIMPSON et al., 2008). Outras causas secundárias de 

hipertrofia ventricular, embora menos frequentes, incluem a estenose aórtica e a 

acromegalia (MCDONALD et al., 2006a; CÔTÉ et al., 2011). A nefropatia também 

deve ser considerada durante o diagnóstico de CMH, já que pacientes com doença 

renal podem desenvolver hipertensão e podem se apresentar desidratados, levando 

à hipertrofia ventricular secundária (NUNEZ et al., 2004; CÔTÉ et al, 2011). 

A hipovolemia e/ou a desidratação moderada a grave diminui o tamanho da 

câmara ventricular esquerda, gerando o aparente espessamento da parede do 

ventrículo, fenômeno nominado de “pseudo-hipertrofia” (CAMPBELL; KITTLESON, 

2007), que também deve fazer parte do diagnóstico diferencial de CMH.   
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Outras causas de hipertrofia miocárdica devem ser excluídas antes do 

diagnóstico de CMH (OKI et al., 2000), como doenças miocárdicas infiltrativas, ou 

alterações na ecogenicidade e presença de irregularidades na parede decorrentes 

de outras cardiomiopatias. 

 

 

2.6 PROGNÓSTICO 

 

 

O prognóstico de gatos com CMH é variável e é influenciado por fatores como 

resposta à terapia, ocorrência ou não de eventos tromboembólicos, progressão da 

doença e desenvolvimento de arritmias (FOX, 2003; PAYNE et al., 2013; SCHÖBER 

et al., 2013). Gatos machos, jovens e de raças puras (principalmente Ragdoll) 

tendem a apresentar alterações mais graves e de evolução clínica mais rápida 

(PAYNE et al., 2010; BORGEAT et al., 2014). 

Gatos clinicamente normais, com hipertrofia ventricular discreta a moderada e 

aumento de átrio esquerdo, geralmente vivem bem por anos (PAYNE et al., 2010). 

Porém, hipertrofia ventricular importante, aumento atrial marcante, pacientes idosos, 

fibrilação atrial, efusão pleural e TEAS estão associados com pior prognóstico 

(BATY, 2004; PAYNE et al., 2013). Gatos com TEAS geralmente apresentam 

sobrevida inferior a seis meses. Alguns vivem bem por certo tempo, quando há 

controle dos sinais congestivos e quando não há infarto em órgãos vitais, porém a 

recorrência de TEAS é comum (WARE, 2007). 

Num estudo com 260 gatos com CMH, o tempo médio de sobrevida foi de 

1129 dias em gatos assintomáticos, de 563 dias em gatos com ICC e de 184 dias 

em gatos com TEAS (RUSH  et al., 2002). Em outro estudo com 74 gatos com CMH, 

a média de sobrevida foi de 1830 dias em assintomáticos, de 92 dias em animais 

com ICC e de 61 dias em gatos com TEAS (CÔTÉ et al., 2011). Segundo Payne et 

al. (2010), a média de sobrevida de gatos com CMH foi de 1276 dias; e animais 

jovens, gatos assintomáticos, átrio esquerdo de dimensão normal, e presença de 

movimento anterior sistólico da valva mitral estiveram correlacionados com melhor 

prognóstico e melhor tempo de sobrevida. 

 Segundo Côté et al. (2011), aproximadamente metade dos gatos com ICC e 

todos os gatos com TEAS não apresentam sobrevida maior que seis meses. O 
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prognóstico é bom em gatos com hipertrofia miocárdica discreta; com CMH estável 

(sem progressão da hipertrofia); em animais sem aumento do átrio esquerdo; ou 

naqueles com mínima evolução no grau de hipertrofia em 12 a 16 meses. Quando 

ocorre aumento atrial significativo, a média para o surgimento de ICC varia de meses 

a dois anos. Quando a ICC se desenvolve, os gatos tendem a sobreviver por mais 

algumas semanas até 18 meses, mas a maioria não ultrapassa oito meses. Outros 

pontos como presença de fator desencadeante da ICC (agente estressor), 

colaboração do proprietário e do próprio paciente, velocidade de evolução da 

cardiomiopatia também influenciam no prognóstico. 

De acordo com Linney et al. (2014), o diâmetro, o volume e a função do átrio 

esquerdo também funcionam como índice prognóstico e podem indicar a cronicidade 

e a gravidade da disfunção diastólica associada à CMH. Segundo Payne et al. 

(2013), o prognóstico é pior nos gatos com CMH que apresentam algumas 

alterações ecocardiográficas como: função atrial reduzida; hipertrofia miocárdica 

importante; disfunção sistólica (com áreas de hipocinesia e diminuição da fração de 

encurtamento); e padrão restritivo de disfunção diastólica.  

Em contraste aos estudos humanos, o movimento anterior sistólico da valva 

mitral (MAS) está associado à melhora na sobrevida em diferentes estudos com 

felinos (FOX; LIU; MARON, 1995; RUSH et al., 2002; PAYNE et al., 2010). Segundo 

Payne et al. (2010), o MAS esteve associado ao estado assintomático e não 

influenciou no tempo de sobrevida em gatos assintomáticos ou em gatos com 

insuficiência cardíaca congestiva. 

 

 

2.7 JUSTIFICATIVA 

 

 

Apesar da ocorrência familial da CMH, indicativa de etiologia geneticamente 

determinada, também ser relatada em outras raças predispostas como o Persa, 

British Shorthair, American Shorthair e Sphynx, nenhuma mutação relevante 

relacionada à cardiomiopatia familial foi identificada nestes animais (BRIZARD et al., 

2009; GRANSTRÖM et al., 2011; SILVERMAN; STERN; MEURS, 2012). Nestas 

raças acometidas e predispostas à CMH, há aumento no interesse em mapear 

geneticamente os animais antes de realizar programas de cruzamentos, na tentativa 
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de reduzir a ocorrência da afecção na população felina. Porém, a ausência de testes 

genéticos específicos para a maioria das raças faz com que tanto o diagnóstico 

como o mapeamento da cardiopatia sejam realizados principalmente por meio do 

exame ecocardiográfico. Além disso, muitos animais permanecem assintomáticos 

por anos e, quando apresentam manifestações clínicas, o diagnóstico já é tardio e o 

prognóstico de reservado a ruim.   

Apesar da CMH ser uma afecção bastante comum em gatos, poucos estudos 

estimam a prevalência desta cardiopatia em algumas raças predispostas e em gatos 

sem definição racial. Em Persa, raça bastante comum e amplamente difundida no 

Brasil, a CMH apresenta alta incidência e envolvimento familial. Segundo a literatura, 

cerca de três a 15% de todos os gatos acometidos pela CMH são da raça Persa, 

apresentando a maior incidência dentre as raças puras estudadas (RUSH et al., 

2002). Desta forma, informações sobre a prevalência da CMH no Persa apresenta 

relevância clínica e o mapeamento genético se faz fundamental para o diagnóstico 

precoce e para o conhecimento da fisiopatologia da afecção, justificando a 

importância do presente trabalho. 

O mapeamento genético pode fornecer informações valiosas sobre a 

presença de mutações ou polimorfismos em alguns dos principais genes envolvidos 

na doença, permitindo compreender melhor seus aspectos fisiopatogênicos e 

fornecendo ferramentas para o controle e erradicação dessa doença nos gatis de 

gatos da raça Persa. Ainda, a descoberta da mutação causal da CMH no Persa 

pode trazer informações relevantes sobre patologia e genética comparada, uma vez 

que a mesma doença apresenta elevada incidência em seres humanos, fornecendo 

um novo modelo animal para o estudo e terapêutica da cardiomiopatia hipertrófica 

familial. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

Realização do sequenciamento genético de dois dos principais genes 

potencialmente envolvidos na patogênese da cardiomiopatia hipertrófica felina: o 

exon 27 do gene da proteína C miosina ligante (MYBPC3) e o exon 5 do gene da 

alfa–actina cardíaca (ACTC1); e sua correlação com a presença da afecção em 

gatos da raça Persa. Objetiva-se correlacionar a afecção com as principais 

mutações genéticas envolvidas, com o intuito de tentar estabelecer a etiologia da 

CMH familial na referida raça. 

Além disso, objetiva-se, secundariamente, avaliar a prevalência da 

cardiomiopatia hipertrófica na referida raça e investigar a influência de possíveis 

fatores de risco (sexo, peso, idade ou particularidades raciais e genéticas, como a 

presença da mutação relacionada à doença renal policística autossômica 

dominante) e a ocorrência da cardiomiopatia. 
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4 HIPÓTESE 
 

 

A hipótese do presente trabalho é que gatos da raça Persa com 

cardiomiopatia hipertrófica apresentam uma mutação comum em gene que codifica 

proteínas do sarcômero, não encontrada em gatos da mesma raça sem a afecção. 

Uma vez encontrada correlação estatisticamente significante entre gatos com 

cardiomiopatia hipertrófica e a presença da mutação investigada, testes genéticos 

específicos para a raça Persa podem ser elaborados, favorecendo o mapeamento 

genético da CMH e auxiliando no diagnóstico precoce da afecção. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

5.1 LOCAL 

 

 

 O presente estudo foi realizado no Serviço de Cardiologia do Departamento 

de Clínica Médica (VCM) do Hospital Veterinário (HOVET) da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), no 

Laboratório de Patologia Morfológica e Molecular do Departamento de Patologia 

(VPT) da FMVZ-USP, no Setor de Sequenciamento de DNA do Centro de Pesquisas 

sob o Genoma Humano e Células-tronco do Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo (IB-USP) e em gatis particulares de criadores de gatos da raça Persa. 

 

 

5.2 ANIMAIS E GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Após aprovação da Comissão de Bioética (projeto no 2533/2012), foram 

encaminhados para o projeto de pesquisa e previamente incluídos nos grupos 

experimentais, 100 gatos da raça Persa, machos e fêmeas, de faixa etária entre 

cinco e 168 meses (52,459 ± 40,54 meses) e peso corpóreo entre 2,0 e 7,95 Kg 

(3,96 ± 1,34 Kg). 

Previamente à inclusão nos grupos experimentais, os animais foram avaliados 

por meio de anamnese, exame físico e exames laboratoriais, como: hemograma, 

dosagem de ureia e creatinina séricas, avaliação de atividade das enzimas 

hepáticas, dosagem de proteína total e albumina séricas, dosagem de eletrólitos 

séricos (sódio, potássio, cálcio total e fósforo) e dosagem de hormônio tireoidiano T4 

total. Foram realizados, também, exame eletrocardiográfico e mensuração da 

pressão arterial de acordo com metodologias já estabelecidas, respectivamente, por 

Tilley (1992) e Brown et al. (2007). Todos os exames complementares realizados 

estão descritos e detalhados a seguir. 

Foram excluídos do estudo animais que apresentaram outras alterações que 

pudessem causar hipertrofia miocárdica secundária, como gatos com hipertensão 
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arterial sistêmica, nefropatia e/ou hipertireoidismo, além de animais que 

apresentavam infecções evidentes, alterações hepáticas ou renais primárias ou 

qualquer outra enfermidade que pudesse interferir no sistema cardiovascular. 

Após interpretação ecocardiográfica e avaliação dos critérios de exclusão, 

foram eliminados do estudo 16 gatos cujos exames realizados estavam com dados 

incompletos ou com resultados inadequados para inclusão, um gato com alterações 

ecocardiográficas compatíveis com cardiomiopatia associada à presença de banda 

moderadora e um felino com suspeita de cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo 

direito. Desta forma, foram aceitos, de acordo com os critérios de inclusão, 82 

animais, que foram classificados, quanto à cardiomiopatia hipertrófica (CMH), em: 

- animais normais (n=54): valores diastólicos de septo interventricular (SIVd) 

e/ou de parede livre de ventrículo esquerdo (PVEd) menores que 0,5 cm; 

- animais suspeitos para CMH (n=6): valores diastólicos de SIVd e/ou de 

PVEd maiores ou iguais a 0,5 e menores que 0,6 cm; 

- animais com CMH (n=22): valores diastólicos de SIVd e/ou de PVEd maiores 

ou iguais a 0,6 cm. 

Os animais suspeitos para a CMH foram excluídos da avaliação genética e, 

dentre os animais normais, foram selecionados apenas os gatos com idade superior 

a sete anos. Como o objetivo do trabalho era avaliar as possíveis mutações 

relacionadas à cardiomiopatia hipertrófica e esta afecção é genotipicamente e 

fenotipicamente heterogênea e com penetrância incompleta, optou-se pela escolha 

dos animais normais de maior faixa etária (diminuindo o risco da seleção de animais 

aparentemente normais, portadores de mutações, mas ainda sem manifestação 

fenotípica). 

Desta forma, os grupos experimentais ficaram definidos como: 

- Grupo normal (n=20); 

- Grupo com CMH (n=22). 

 

 

5.3 ANAMNESE E EXAME FÍSICO 

 

 

 Todos os animais avaliados foram submetidos à anamnese completa e ao 

exame físico previamente à inclusão no projeto. Após a identificação do paciente, 
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indagou-se sobre seu estado geral e atitude e pesquisou-se sobre presença de 

manifestações cardiorrespiratórias como: taquipneia, dispneia, cansaço fácil, 

intolerância a exercícios, cianose, pré-síncope, síncope, convulsão, edema, ascite e 

tosse. Também foram analisados os antecedentes mórbidos e familiares, 

epidemiologia para dirofilariose e necessidade de uso de medicações para 

cardiopatia e/ou para outra comorbidade. Fez-se o questionamento para avaliação 

dos sistemas digestório, neurológico, osteoarticular, geniturinário e dermatológico. 

Além disso, questionou-se sobre antecedentes familiares em relação à presença de 

cardiomiopatia hipertrófica e/ou de doença renal policística (PKD) no gatil de origem 

do animal. 

 Ao exame físico, realizou-se a avaliação do padrão e da frequência 

respiratória por meio de inspeção direta. Realizou-se a inspeção das mucosas ocular 

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

capilar. O grau de hidratação foi avaliado subjetivamente, por meio de observação 

do grau de elasticidade cutânea e brilho de mucosas. Realizou-se a palpação dos 

linfonodos periféricos (quanto ao tamanho, temperatura, consistência e mobilidade), 

palpação abdominal (pesquisa de organomegalias ou presença de massas 

intracavitárias), palpação de tireoide e palpação do pulso arterial femoral (quanto à 

frequência, ritmo e intensidade). Procedeu-se a auscultação cardíaca e pulmonar 

para definição do ritmo cardíaco, da frequência cardíaca e da classificação das 

bulhas cardíacas quanto à fonese, ao ritmo e à presença ou não de sopro. 

 

 

5.4 MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

 

 

A determinação da pressão arterial sistólica (PAS) foi realizada por método 

não invasivo por meio do dispositivo de Doppler vascular (marca MedMega®, 

modelo DV610). Foram realizadas, no mínimo, cinco determinações, considerando-

se a média dos valores obtidos. Neste procedimento, os animais foram posicionados 

em decúbito lateral direito, mensurando-se a circunferência do membro torácico 

direito ou esquerdo do animal, e colocando-se um manguito (com largura 

correspondente a 30-40% da circunferência do mesmo) ao nível do terço médio do 

rádio-ulna. O transdutor foi posicionado entre os coxins do carpo e metacarpo, sobre 
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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 a metodologia já 

estabelecida (BROWN; HENIK; FINCO, 2000; BROWN et al., 2007; WARE, 2007). 

Consideraram-se normais os valores de pressão arterial sistólica de até 150 mmHg 

(BROWN et al., 2007). 

 

 

5.5 EXAME ELETROCARDIOGRÁFICO 

 

 

O exame eletrocardiográfico foi realizado no eletrocardiógrafo ECAFIX® 

modelo ECG 6 com os animais 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 25 mm/s e calibração de 1 mV igual a 1 cm. 

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

Os parâmetros eletrocardiográficos foram avaliados de acordo com Tilley 

(1992), Harvey et al. (2005) e Côté et al. (2011), 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 de 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 CV6LU (V4); polaridade dos complexos 

QRS e das ondas T na derivação pré-cordial V10. 

 

 

5.6 EXAMES LABORATORIAIS 

 

 

Amostras de sangue foram obtidas por meio de punção da veia jugular e, 

imediatamente, acondicionadas em tubos a vácuo contendo anticoagulante EDTA 

(para a realização do hemograma completo) e acondicionadas em tubos a vácuo 

com coagulante e centrifugadas a 5000 rpm por 5 minutos para a obtenção do soro 
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e posterior realização de exames de bioquímica sérica (dosagem de ureia e 

creatinina séricas, avaliação de atividade das enzimas hepáticas, dosagem de 

proteína total e albumina séricas, dosagem de eletrólitos e dosagem de hormônio 

tireoidiano T4 total). 

Na avaliação do hemograma completo, as contagens totais de hemácias e 

leucócitos, bem como a dosagem de hemoglobina, foram realizadas em contador 

hematológico automático de uso veterinário da marca ABX- modelo ABC vet. O 

volume globular foi determinado pela técnica do micro-hematócrito em centrífuga. A 

contagem diferencial de leucócitos foi realizada por microscopia óptica em 

esfregaços de sangue “in natura”, corados pela técnica de Rosenfeld. 

Para a realização do perfil bioquímico completo, foi utilizado analisador 

bioquímico automático da marca Labtest e modelo Labmax 240. O perfil hepático 

incluiu dosagens séricas de fosfatase alcalina (FA), aspartato aminotransferase 

(AST), alanino aminotransferase (ALT), gamaglutamiltransferase (GGT), proteína 

total e albumina. O perfil renal foi avaliado pela realização de dosagem sérica de 

ureia e creatinina. Determinou-se, também, a dosagem sérica de sódio, potássio, 

cálcio total e fósforo. A determinação do hormônio tireoidiano T4 total foi realizada 

no Instituto de Diagnóstico e Especialidades Provet, por meio da técnica de 

radioimunoensaio, em equipamento da marca ABBOT ANSR. 

 A avaliação da presença da mutação relacionada à doença renal policística 

autossômica dominante (PKD) foi realizada no Departamento de Patologia, por meio 

de reação de polimerase em cadeia (no exon 29 do gene PKD1 felino). 

 

 

5.7 EXAME ECOCARDIOGRÁFICO 

 

 

O exame ecocardiográfico foi realizado no ecocardiógrafo portátil modelo 

Vivid-I (General Electric Co.- GE) provido de software para realização dos modos de 

imagem: Doppler tecidual pulsado e colorido, strain, strain rate, tissue tracking, 

transdutor setorial matricial 1,5 a 4 MHz e transdutor setorial 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 a 

obtenção das imagens através da janela paraesternal direita e paraesternal 
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esquerda cranial e caudal. Quando necessário e autorizado pelo proprietário, 

realizou-se a 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, 2011) 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) (OYAMA, 2004; 

BOON, 2011; CHETBOUL et al., 2012). Durante todo o exame ecocardiográfico, fez-

se o monitoramento eletrocardiográfico simultâneo (em derivação bipolar DII) para 

facilitar a identificação das fases do ciclo cardíaco e para auxiliar na obtenção das 

medidas ecocardiográficas. 

Foram realizadas, no mínimo, 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, 2011; CHETBOUL et al., 2012). 

As imagens para a mensuração do ventrículo esquerdo (VE) foram adquiridas 

por meio da janela paraesternal direita, corte transversal (ou eixo curto), na altura da 

inserção das cordoalhas tendíneas em músculos papilares (CHETBOUL et al., 

2012). Para a mensuração das estruturas, utilizou-se o método do modo M, a partir 

do corte transversal. Foram avaliados, segundo Boon (2011), 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); 
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- fração de encurtamento (FS); 

- fração de ejeção (método de Teichholz) (Fej). 

 

De acordo com Sampedrano et al. (2009) e Chetboul et al. (2012), a presença 

de hipertrofia miocárdica foi definida quando a espessura diastólica do septo 

interventricular (SIVd) e/ou da parede livre de ventrículo esquerdo (PVEd) era 

superior a 0,6 cm. Os animais com espessuras diastólicas menores que 0,5 cm 

foram considerados normais; e os gatos com valores de espessuras diastólicas entre 

0,5 e 0,6 cm foram considerados normais, porém suspeitos para a CMH. A 

hipertrofia concêntrica foi considerada simétrica quando a relação SIVd/PVEd estava 

entre 0,7 e 1,3 (SAMPEDRANO et al., 2009; CHETBOUL et al, 2012). 

 Considerou-se hipertrofia miocárdica assimétrica quando a relação 

SIVd/PVEd se encontrava menor ou igual a 0,7 ou maior que 1,3, de acordo com 

Sampedrano et al. (2009). Na presença de hipertrofia miocárdica assimétrica, fez-se 

a mensuração da área de hipertrofia segmentar por meio do modo bidimensional 

(mensurando-se a área de maior espessura, na fase da diástole). De acordo com 

Chetboul et al. (2012), a mensuração da região basal do septo interventricular (em 

região de via de saída do ventrículo esquerdo; SIVAo) foi realizada em todos os 

animais por meio do modo bidimensional. 

Realizou-se, também, a avaliação em modo M na janela paraesternal direita, 

corte transversal (ou eixo curto), na altura do anel mitral, com o objetivo de investigar 

a presença de movimento anterior sistólico (MAS) do folheto anterior da valva mitral. 

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

esquerdo (AE), bem como da relação átrio esquerdo/aorta (AE/Ao), foram realizadas 

pelo modo bidimensional (ABBOTT; MCLEAN, 2006; CHETBOUL et al., 2012; 

LINNEY et al., 2014). Para tanto, 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. Considerou-se 

aumento de átrio esquerdo quando a relação AE/Ao (pelo modo bidimensional, eixo 

curto) foi superior a 1,5, de acordo com Wess, Sarkar e Hartmann (2010). 
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A modalidade Doppler (pulsado, contínuo 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 aos folhetos aórticos 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 

pulmonar (volume de amostra posicionado junto aos folhetos 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 lento/ 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 aos folhetos 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 de alteração no relaxamento 

ventricular (comumente observadas na 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 

(NAGUEH et al., 2009; BOON, 2011; CHETBOUL et al., 2012). As alterações no 

fluxo mitral decorrentes de alteração na distensibilidade ventricular (padrão restritivo, 

também observado em fases de disfunção diastólica importante na CMH) 

consideradas foram: aumento na velocidade máxima de enchimento ventricular 
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rápido (onda E), diminuição no tempo de desaceleração da onda E, diminuição na 

velocidade máxima de enchimento ventricular lento (onda A- contração atrial), 

relação E/A superior a dois e diminuição no TRIV (NAGUEH et al., 2009). 

Na presença de fluxos valvares regurgitantes, a insuficiência valvar foi 

classificada, qualitativamente, em grau discreto, moderado ou importante, de acordo 

com a área ocupada pela regurgitação (avaliação com Doppler colorido e Doppler 

pulsado). Utilizou-se o Doppler contínuo para avaliação de fluxos de alta velocidade 

(fluxos regurgitantes ou fluxos de obstrução), permitindo a obtenção de sua 

respectiva velocidade máxima (em m/s) e de seu gradiente de pressão (em mmHg). 

A velocidade e o gradiente sub-aórtico foram avaliados por meio do Doppler 

contínuo e a obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo foi considerada 

presente quando o gradiente sub-aórtico era superior a 30 mmHg. 

 De acordo com a classificação realizada por Wess, Sarkar e Hartmann (2010), 

os gatos com CMH do presente projeto foram subclassificados, quanto ao grau da 

hipertrofia, em: CMH discreta (hipertrofia concêntrica focal ou generalizada com 

espessura diastólica de SIVd e/ou PVEd entre 0,60 e 0,65 cm e relação AE/Ao 

menor que 1,5); CMH moderada (hipertrofia concêntrica focal ou generalizada com 

espessura diastólica de SIVd e/ou PVEd entre 0,65 e 0,70 cm e relação AE/Ao 

menor que 1,8; ou hipertrofia concêntrica focal ou generalizada com espessura 

diastólica de SIVd e/ou PVEd entre 0,60 e 0,65 cm e relação AE/Ao entre 1,5 e 1,8); 

e CMH importante (hipertrofia concêntrica focal ou generalizada com espessura 

diastólica de SIVd e/ou PVEd maior que 0,70 cm; ou hipertrofia concêntrica focal ou 

generalizada com espessura diastólica de SIVd e/ou PVEd maior que 0,60 cm e 

relação AE/Ao maior que 1,8). 

 

 

5.8 AVALIAÇÃO GENÉTICA 

 

 

5.8.1 Regiões genômicas avaliadas 

 

 

Dois genes potencialmente envolvidos na patogênese da cardiomiopatia 

hipertrófica felina foram analisados no presente projeto: o gene da proteína C 
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miosina ligante (MYBPC3) e o gene da alfa-actina cardíaca (ACTC1). Para tanto, 

foram analisados dois exons referentes a estes dois genes do sarcômero descritos 

na cardiomiopatia hipertrófica:  

- gene da proteína C miosina ligante (MYBPC3) (exon 27); 

- gene da alfa–actina cardíaca (ACTC1) (exon 5). 

 

 

5.8.2 Extração do DNA 

 

 

Para a obtenção de amostra e extração do DNA genômico dos felinos 

controles ou portadores da cardiomiopatia hipertrófica, foram utilizados tubos 

especiais para coleta de sangue e conservação do DNA genômico (PAXGene Blood 

DNA Tube, QIAGEN) (MEURS et al., 2007; MEURS et al., 2009). Foram obtidos 5 

mL de sangue total de cada animal e conservados nestes tubos, que preservam o 

material genético por até 14 dias em temperatura ambiente, facilitando, assim, a 

coleta do material biológico nos criatórios de gatos da raça Persa. Após a coleta, o 

material foi enviado ao Laboratório de Patologia Morfológica e Molecular do 

Departamento de Patologia (VPT), para a extração do DNA por colunas de afinidade 

(PAXGene Blood DNA Kit, QIAGEN). 

A extração de DNA, a partir das amostras de sangue colhidas em EDTA, foi 

realizada segundo recomendações de kit de sílica comercial (Illustra blood 

genomicPrep Mini Spin Kit – GE Healthcare, EUA). A avaliação da qualidade e 

quantidade do DNA extraído foi realizada por meio da análise da integridade e 

pureza das amostras pelo aparelho NanoDrop (NanoDrop Technologies, EUA). 

 

 

5.8.3 Genotipagem e reação de polimerase em cadeia (PCR) 

 

 

A reação de polimerase em cadeia (PCR) foi realizada para o exon 5 do gene 

ACTC1 e para o exon 27 do gene MYBPC3 felino (MEURS et al., 2009). Para tanto 

foram utilizados os primers conforme o quadro 1. 

 



71 

Quadro 1 - Primers da reação de PCR dos genes felinos ACTC1 (exon 5) e MYBPC3 (exon 27) - São 
Paulo – 2014 

 

Gene  Exon Forward Reverse 

ACTC1 5 CAC GGG TCT TCT GTG TCC ACC ACC ACC TAG TCC TGG AA 

MYBPC3 27 GTT CCG GCT GGT CTC TCT C CTA AGG TCA GGG GAG GAA GC 

Legenda: ACTC1: gene da alfa actina cardíaca; MYBPC3: gene da proteína C miosina ligante; 
forward: sequência forward do primer; reverse: sequência reverse do primer; A: adenina; 
T: timina ; C: citosina; G: guanina. 

Fonte:  (MEURS et al., 2009). 

 
 

Aproximadamente 100 ng de DNA foram utilizados por reação de PCR. As 

condições da reação de PCR foram as seguintes: 1 pmol de cada primer forward e 

reverse; 1,25 mM de desoxinucleotídeos (dNTP); 1,75 mM de cloreto de magnésio 

(MgCl2) e 0,375 U da enzima Taq polimerase (Life Technologies, EUA) em 20 µL de 

reação. A solução foi inicialmente incubada à 94°C por 3 minutos para a 

desnaturação, posteriormente submetida a 40 ciclos de 94°C por 1 minuto, 58°C por 

1 minuto e 72°C por 1 minuto; e a uma extensão final de 72°C por 5 minutos. A 

reação foi analisada em gel de agarose a 2% e fotografada para documentação 

usando o sistema Image Master VDS (Pharmacia Biotech). Todas as amostras de 

DNA foram sequenciadas. As bandas correspondentes aos produtos amplificados 

foram purificadas, utilizando-se um kit comercial segundo instruções do fabricante 

(QIAquick PCR Purification Kit, QIAgen, Hilden, Alemanha). Após a purificação, o 

DNA foi quantificado visualmente por meio de comparação das bandas obtidas com 

um padrão de peso molecular (Low Mass DNA Ladder, Invitrogen, EUA) em gel de 

agarose 2%. 

 

 

5.8.4 Sequenciamento genético 

 

 

A reação de sequenciamento foi realizada no Setor de Sequenciamento de 

DNA do Centro de Pesquisas sob o Genoma Humano e Células-tronco do Instituto 

de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP). Para tanto, utilizaram-se 

4µL de BigDye 3 (BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, Applied 

Biosystems, EUA), 4µL de tampão 5X, 0,5µL de cada oligonucleotídeo iniciador, 

10µM em reações separadas, 40ng do DNA alvo e água ultrapura livre de DNAse e 
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RNAse para uma reação final de 20µL. O equipamento utilizado foi um sequenciador 

automático capilar (ABIPrism 3730 DNA Analyser, Applied Biosystems, EUA) 

segundo o protocolo do Centro de Estudos do Genoma Humano. 

Os cromatogramas gerados para cada uma das sequências forward e reverse 

de cada amostra foram avaliados com relação à sua qualidade no aplicativo Phred 

online (http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph/1). Eles, ainda, foram analisados 

e editados manualmente com o programa Chromas Lite v. 2.1.1. 

(http://technelysium.com.au/?page_id=13) com a finalidade de observar e corrigir 

possíveis erros de interpretação e discrepâncias entre cada uma das fitas 

sequenciadas. A sequência final de cada amostra foi o tida com o aplicativo Cap-

contig do programa computacional BioEdit v       

(www m io ncsu edu  ioedit  ioedit html ) e submetida à pesquisa de homologia com 

outras sequências depositadas no GenBank, por meio do programa Blast 2.2.29 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/). 

 

 

5.8.5 Interpretação dos resultados genéticos  

 

 

As sequências de nucleotídeos foram avaliadas e as modificações no 

sequenciamento foram comparadas entre animais acometidos pela CMH e animais 

controles. De acordo com a metodologia descrita por Meurs et al. (2009), as 

modificações nos pares de bases foram consideradas como causa de CMH de 

acordo com o seguinte critério:  

- quando presente em alguns gatos acometidos e ausente nos gatos normais 

ou em sequências genéticas previamente publicadas; 

- quando promove mudança em aminoácido conservado na espécie; 

- quando promove mudança em aminoácido para outro de diferente 

polaridade, estrutura ou de diferente padrão ácido-base. 
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5.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os resultados finais foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilks para testar 

se os parâmetros apresentavam distribuição normal (Gaussiana), com o objetivo de 

se optar pelo uso do método paramétrico ou não paramétrico. 

Média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo e a mediana foram 

calculados em todas as variáveis com distribuição normal. Para comparar as médias 

das variáveis contínuas (medidas avaliadas e suas derivadas, bem como frequência 

cardíaca, peso e idade) utilizou-se o p-valor do teste T-Student e/ou Mann-Whitney 

(quando se compararam dois grupos); e utilizou-se o p-valor da ANOVA e/ou 

Kruskal-Wallis (quando se compararam três ou mais grupos). 

De acordo com Siegel e Castellan (1988), sugere-se utilizar o teste de Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis no lugar dos respectivos testes T e ANOVA sempre que 

algum dos testes de normalidade de Shapiro-Wilks forem rejeitados em, pelo menos, 

um grupo ou quando existirem poucos dados (NETER et al., 1996). 

Para as variáveis categóricas (grupos, gêneros, animais inteiros ou castrados) 

utilizaram-se tabelas de frequência e o teste Qui-Quadrado de Pearson e/ou o teste 

exato de Fisher (VIEIRA, 1998) para verificar a associação destas variáveis com os 

grupos estudados. Optou-se pelo teste de Fisher quando a aproximação do teste de 

Pearson foi fraca. 

 As determinações da sensibilidade, especificidade, acurácia, valor preditivo 

positivo, valor preditivo negativo, razão de probabilidade positiva e razão de 

probabilidade negativa foram realizadas de acordo com Siegel e Castellan (1988) e 

Neter et al. (1996). 

O nível de significância aplicado nos testes foi de 5%, sempre considerando 

hipóteses alternativas bicaudais. 
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6 RESULTADOS 
 

 

6.1 ANIMAIS E GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

 Dos 100 gatos da raça Persa inicialmente avaliados (faixa etária entre cinco e 

168 meses, com média de 52,459 ± 40,54 meses; e peso corpóreo entre 2,0 e 7,95 

Kg, com média de 3,96 ± 1,34 Kg), 18 gatos foram excluídos de acordo com os 

critérios de exclusão e inclusão, seis gatos foram suspeitos para a CMH (e também 

excluídos da análise), 54 gatos eram fenotipicamente normais quanto à CMH e 22 

eram acometidos pela CMH. Desta forma, a prevalência da CMH observada no 

presente estudo foi de 22%. 

 Como o objetivo do trabalho era avaliar as possíveis mutações relacionadas à 

cardiomiopatia hipertrófica e esta afecção é genotipicamente e fenotipicamente 

heterogênea e com penetrância incompleta, optou-se pela escolha dos animais 

normais de faixa etária mais avançada (diminuindo o risco da seleção de animais 

aparentemente normais, portadores de mutações mas ainda sem manifestação 

fenotípica). Desta forma, as análises foram realizadas em 20 gatos normais e em 22 

gatos com CMH (totalizado 42 animais). 

Dos 42 gatos da raça Persa avaliados, 23 eram machos (54,76%) e 19 eram 

fêmeas (45,24%). De todos os gatos machos, 12 eram inteiros (52,17%) e 11 eram 

orquiectomizados (47,83%). Dentre as fêmeas, apenas seis eram inteiras (31,58%) e 

13 eram castradas (68,42%). 

 Quanto ao peso corpóreo, a variação encontrada nos animais estudados foi 

de 2,15 a 7,95 Kg (4,42 ± 1,21 Kg). O peso médio dos machos foi de 4,69 ± 1,43 Kg 

(2,15 a 7,95 Kg), sendo obtido valor médio de 3,41 ± 1,18 Kg em machos inteiros e 

de 5,07 ± 1,31 Kg em machos castrados. Nas fêmeas, o peso corpóreo variou entre 

2,9 e 5,95 Kg (4,08 ± 1,02 Kg), sendo a média obtida de 3,50 ± 0,01 Kg nas fêmeas 

inteiras e de 4,16 ± 1,07 nas castradas. Apesar do peso corpóreo dos animais 

castrados ser maior que dos inteiros; e dos gatos machos, maior que das fêmeas; 

não foram observadas diferenças estatísticas. 
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 A faixa etária dos animais do presente projeto variou de 24 a 168 meses 

(93,14 ± 35,60 meses). A média de idade dos machos foi de 94,69 ± 41,29 meses e 

das fêmeas, 91,26 ± 38,27 meses, não havendo diferenças estatísticas entre ambos. 

 Dentre os 42 gatos, 40 eram procedentes de gatis do Brasil (95,24%), um da 

Alemanha (2,38%) e um da França (2,38%). Todos os animais residiam em cidades 

do Estado de São Paulo, a saber: São Paulo-capital e São Bernardo do Campo. 

 No grupo controle (gatos normais quanto à CMH; n=20), 45% dos animais 

eram machos e 55%, fêmeas. O peso corpóreo variou de 2,9 a 7,95 Kg (4,62 ± 1,38 

Kg) e idade entre 67 e 156 meses (106,4 ± 25,32 meses). Destes animais, 80% 

eram castrados e 20%, inteiros. Já no grupo acometido pela CMH (n=22), 63,64% 

dos gatos eram machos e apenas 36,36%, fêmeas. O peso corpóreo variou de 2,15 

a 6,15 Kg (4,25 ± 1,07 Kg) e a idade entre 24 e 168 meses (81,09 ± 44,96 meses). 

Desses gatos, 36,36% eram castrados e 63,64%, inteiros. Os valores (média, desvio 

padrão, mínimo e máximo) de peso corpóreo e idade e a distribuição sexual 

(porcentagem de machos e fêmeas) nos diferentes grupos estão descritos na tabela 

1. Foram observadas diferenças estatísticas em relação à idade dos animais, com 

predomínio de animais mais velhos no grupo normal (P=0,0365) (Gráfico 1). Além 

disso, a proporção de gatos inteiros foi significativamente superior no grupo com 

CMH (P=0,005) (Gráfico 2). Apesar do aparente predomínio de machos nos animais 

com CMH, não foram observadas diferenças estatísticas quanto à distribuição sexual 

nos diferentes grupos (Gráfico 3). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos animais (fenotipicamente normais e acometidos pela CMH), segundo 
peso corpóreo, idade e sexo - São Paulo – 2014 

 
Classificação Peso (Kg) Idade (meses) Machos (%) Fêmeas (%) 

Normais 
(n=20) 

4,62 ± 1,38 
(2,9 - 7,95) 

106,40 ± 25,32
a
 

(67 – 156) 
45,00% 
(n=09) 

55,00% 
(n=11) 

CMH 
(n=22) 

4,25 ± 1,07 
(2,15 – 6,15) 

81,09 ± 44,96
b
 

(24 – 168) 
63,64% 
(n=14) 

36,36% 
(n=08) 

Nota: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; n: número de animais; 
a,b

: indicadores de diferenças 
estatísticas. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 
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Gráfico 1 – Distribuição etária (em meses) dos gatos da raça Persa nos diferentes grupos 
experimentais (CMH: cardiomiopatia hipertrófica; 

a,b
: indicadores de diferenças 

estatísticas) - São Paulo – 2014 
 

 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; 

a,b
: indicadores de diferenças estatísticas). 

Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.  
 
 

 

 

Gráfico 2 – Proporção de animais castrados e inteiros nos gatos da raça Persa nos diferentes grupos 
experimentais - São Paulo – 2014 

 

 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; 

a,b
: indicadores de diferenças estatísticas. 

Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
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Gráfico 3 – Distribuição sexual dos gatos da raça Persa nos diferentes grupos experimentais - São 
Paulo – 2014 

 

 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; 

a,b
: indicadores de diferenças estatísticas. 

Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

 

6.2 ANAMNESE E EXAME FÍSICO 

 

 

 À anamnese, constatou-se que 83,34% da população estudada (n=42) era 

assintomática quanto ao sistema cardiorrespiratório. Dentre os animais normais, 

apenas um (2,38% do total avaliado) apresentava dispneia inspiratória devido a 

complicações e sequelas de complexo respiratório felino. As demais manifestações 

cardiorrespiratórias foram observadas apenas nos animais acometidos pela CMH, a 

saber: um animal com tosse relacionada ao diagnóstico de bronquite (2,38%); um 

com cansaço (2,38%); um com dispneia (2,38%); dois com cansaço e dispneia 

(4,76%); um com cansaço, dispneia e pré-síncope (2,38%); e outro com cansaço, 

dispneia e convulsão (2,38%). 

Ao avaliar apenas o grupo dos animais com CMH, 68,19% dos gatos eram 

assintomáticos quanto ao sistema cardiorrespiratório; e 31,81% apresentavam 

manifestações clínicas. Já no grupo dos animais normais, apenas 5% apresentavam 

manifestações relacionadas ao sistema cardiorrespiratório; e 95% eram 

assintomáticos. 

 De todos os animais estudados, nenhum apresentava epidemiologia 

relacionada à ocorrência de dirofilariose e nenhum gato havia recebido qualquer tipo 

de preventivo quanto à afecção. 
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 Quanto aos demais sistemas, foram referidos à anamnese: perda de peso 

(7,14%); inapetência e perda de peso (2,38%); poliúria, polidipsia, êmese e perda de 

peso (4,76%); e êmese (7,14%). 

Dentre os antecedentes mórbidos descritos pelos proprietários, os mais 

relatados foram alterações dermatológicas (7,14%) e complexo respiratório felino 

(7,14%). Quanto aos antecedentes familiares, 28,56% dos animais apresentavam 

histórico de doença renal policística (PKD) na família e 19,04% possuíam familiares 

com cardiomiopatia hipertrófica. 

 No momento da realização do projeto, cinco gatos com cardiomiopatia 

hipertrófica já estavam sendo medicados com atenolol (22,72% dos animais com 

CMH; 11,90% do total). Nenhum outro gato apresentava diagnóstico prévio de 

cardiopatia, sendo, portanto, o diagnóstico realizado durante o trabalho atual. 

 Ao exame físico, todos os animais apresentaram bom estado geral, 

hidratação adequada, normosfigmia e tempo de preenchimento capilar de um 

segundo. À avaliação do padrão respiratório por meio de inspeção direta, 85,72% 

apresentaram-se eupneicos e apenas 14,28% estavam dispneicos (11,90% com 

dispneia inspiratória e 2,38% com dispneia mista). Os linfonodos submandibulares 

encontraram-se aumentados em apenas um gato (2,38%). À palpação abdominal, 

observou-se linfonodomegalia em um gato (2,38%) e nefromegalia em outros dois 

(4,76%). À avaliação das mucosas por meio de inspeção direta, um animal 

apresentou mucosas congestas (2,38%) e outro mucosa hipocorada (2,38%). À 

palpação de tireoides, cinco animais apresentaram tireoides palpáveis (11,90%). 

Outras alterações observadas ao exame físico foram: presença de dermatopatia,  

gengivite, obesidade e escore corporal baixo. 

 À auscultação, 15 animais não apresentaram sopro (35,70%), dos quais oito 

eram normais (19,04%) e sete possuíam CMH (16,66%). Por outro lado, 27 gatos 

manifestavam sopro à auscultação (64,28%), sendo 11 (26,19%) com sopro de grau 

II/VI, 13 (30,95%) de grau III/VI e três (7,14%) de grau IV/VI. 

 Ao avaliar apenas os animais normais, oito gatos não apresentaram sopro 

(40%), seis apresentaram sopro de grau II/VI (30%), e seis de grau III/VI (30%). Já 

em relação aos gatos com CMH, sete não apresentaram sopro (31,82%), cinco 

apresentaram sopro grau II/VI (22,73%), sete de grau III/VI (31,82%) e três de grau 

IV/VI (13,63%). 
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 Quanto à fonese das bulhas, 37 animais (88,10%) apresentaram bulhas 

normofonéticas, três apresentaram hipofonese (7,14%) e dois apresentaram 

hiperfonese de bulhas (4,76%). Quanto ao ritmo, apenas três gatos apresentavam 

ritmo de galope (7,14%) e todos os demais ritmo cardíaco regular (92,86%). O 

desdobramento de bulhas foi observado em um animal (2,38%). 

 Quanto à auscultação de campos pulmonares, três gatos apresentaram 

aumento de ruído inspiratório (7,14%) e apenas um animal com CMH apresentou 

crepitação em campos pulmonares craniais e caudais (2,38%). 

 

 

6.3 EXAME ELETROCARDIOGRÁFICO 

 

 

 Ao exame eletrocardiográfico, o ritmo mais frequente foi o ritmo sinusal 

normal, seguido da taquicardia sinusal (Apêndice A; Tabela 2). Não foram 

observadas arritmias supraventriculares em nenhum grupo estudado. Apenas um 

gato com CMH apresentou arritmia ventricular, com complexos ventriculares 

prematuros (VPCs) isolados e polimórficos (2,38%). Dentre os distúrbios de 

condução e bloqueios, observou-se presença de bloqueio de ramo direito (BRD) 

completo e incompleto, de bloqueio de fascículo anterior esquerdo (BFAE) e 

bloqueio atrioventricular de primeiro grau (Tabela 2). Demais parâmetros como: eixo 

cardíaco elétrico, polaridade de onda T nas diferentes derivações e segmento ST, 

estão descritos na tabela 2. 

 Os resultados obtidos quanto à frequência cardíaca, largura e amplitude da 

onda P, intervalo PR, largura do complexo QRS, amplitude de onda R, intervalo QT 

e amplitude das ondas R e S nas derivações pré-cordiais CV5RL (rV2), CV6LL (V2) 

e CV6LU (V4) estão descritos na tabela 3 (Apêndices A e B). Dentre os parâmetros 

avaliados, a largura e a amplitude da onda P (em derivação DII) foram 

estatisticamente maiores nos animais com CMH (P=0,0127 e P=0,0002, 

respectivamente) (Gráficos 4 e 5). A onda R (em derivação DII e em pré-cordial 

CV6LL) também foi estatisticamente maior nos animais com CMH quando 

comparados com os gatos normais (P=0,049 e P=0,0252, respectivamente) (Gráfico 

5). 
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Tabela 2 - Parâmetros eletrocardiográficos nos diferentes grupos avaliados - São Paulo – 2014 
 

Parâmetros  Todos (n=42) Normais (n=20) CMH (n=22) 

Ritmo    
RSN 85,71% (n=36) 95% (n=19) 77,28% (n=17) 
TS 14,29% (n=6) 5% (n=1) 22,72% (n=5) 
Bloqueio:    
Ausente 66,68% (n=28) 60% (n=12) 72,73% (n=16) 
BRD incompleto 14,28% (n=6) 20% (n=4) 9,10% (n=2) 
BFAE 11,90% (n=5) 10% (n=2) 13,63% (n=3) 
BRD 4,76% (n=2) 5% (n=1) 4,54% (n=1) 
BRD incompleto + BAV 1º  2,38% (n=1) 5% (n=1) 0 (n=0) 
Eixo elétrico    
Normal 61,92% (n=26) 55% (n=11) 68,19% (n=15) 
Desvio à D 21,42% (n=9) 30% (n=6) 13,63% (n=3) 
Desvio à E 16,66% (n=7) 15% (n=3) 18,18% (n=4) 
Segmento ST    
Normal 97,62% (n=41) 100% (n=20) 95,46% (n=21) 
Supradesnível 2,38% (n=1) 0 (n=0) 4,54% (n=1) 
Infradesnível 0 (n=0) 0 (n=0) 0 (n=0) 
Onda T DII    
Positiva 92,86% (n=39) 90% (n=18) 95,46% (n=21) 
Negativa 7,14% (n=3) 10% (n=2) 4,54% (n=1) 
Onda T CV5RL    
Positiva 76,20% (n=32) 85% (n=17) 68,19% (n=15) 
Negativa 0 (n=0) 0 (n=0) 0 (n=0) 
Não avaliado 23,80% (n=10) 15% (n=3) 31,81% (n=7) 
Onda T CV6LL    
Positiva 69,06% (n=29) 80% (n=16) 59,09% (n=13) 
Negativa 4,76% (n=2) 0 (n=0) 9,10% (n=2) 
Não avaliado 26,18% (n=11) 20% (n=4) 31,81% (n=7) 
Onda T CV6LU    
Positiva 52,40% (n=22) 65% (n=13) 40,92% (n=9) 
Negativa 9,52% (n=4) 5% (n=1) 13,63% (n=3) 
Não avaliado 38,08% (n=16) 30% (n=6) 45,45% (n=10) 
QRS V10    
Positivo 14,28% (n=6) 15% (n=3) 13,63% (n=3) 
Negativo 35,70% (n=15) 35% (n=7) 36,37% (n=8) 
Não avaliado 49,98% (n=21) 50% (n=10) 50,00% (n=11) 
Onda T V10    
Positiva 26,18% (n=11) 25% (n=5) 27,28% (n=6) 
Negativa 21,42% (n=9) 20% (n=4) 22,72% (n=5) 
Não avaliado 52,40% (n=22) 55% (n=11) 50,00% (n=11) 

Nota: RSN: ritmo sinusal normal; TS: taquicardia sinusal; BRD: bloqueio de ramo direito; BFAE: 
bloqueio de fascículo anterior esquerdo; BAV: bloqueio atrioventricular; D: direita; E: esquerda; n: 
número de animais. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 
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Tabela 3 - Média e desvio padrão de parâmetros eletrocardiográficos de gatos da raça Persa - 
São Paulo – 2014 

 

Parâmetros  Todos (n=42) Normais (n=20) CMH (n=22) 

FC (bpm) 205,22 ± 29,00 200,50 ± 21,55 209,52 ± 35,79 
P (s) 0,036 ± 0,009 0,032 ± 0,007

a
 0,039 ± 0,009

b
 

P (mV) 0,158 ± 0,052 0,128 ± 0,043
a
 0,186 ± 0,044

b
 

PR (s) 0,077 ± 0,009 0,078 ± 0,008 0,076 ± 0,010 
QRS (s) 0,030 ± 0,009 0,029 ± 0,009 0,031 ± 0,010 
R (mV) 0,275 ± 0,235 0,193 ± 0,168

a
 0,350 ± 0,296

b
 

QT (s) 0,140 ± 0,018 0,139 ± 0,020 0,141 ± 0,018 
R CV5RL (mV) 0,226 ± 0,131 0,179 ± 0,115 0,270 ± 0,147 
S CV5RL (mV) 0,233 ± 0,234 0,179 ± 0,156 0,283 ± 0,283 
R CV6LL (mV) 0,324 ± 0,240 0,206 ± 0,118

a
 0,433 ± 0,352

b
 

S CV6LL (mV) 0,089 ± 0,081 0,081 ± 0,075 0,097 ± 0,088 
R CV6LU (mV) 0,274 ± 0,247 0,182 ± 0,103 0,358 ± 0,378 
S CV6LU (mV) 0,061 ± 0,060 0,050 ± 0,050 0,071 ± 0,066 

Nota: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC: frequência cardíaca; P (s): largura de onda P; P (mV): 
amplitude de onda P; PR (s): intervalo PR; QRS (s): largura do complexo QRS; R (mV): amplitude da 
onda R; QT (s): intervalo QT; R CV5RL (mV): amplitude da onda R em CV5RL; S CV5RL (mV): 
amplitude da onda S em CV5RL; R CV6LL (mV): amplitude da onda R em CV6LL; S CV6LL (mV): 
amplitude da onda S em CV6LL; R CV6LU (mV): amplitude da onda R em CV6LU; S CV6LU (mV): 
amplitude da onda S em C6LU; (s): segundos; (mV): milivolts; 

a,b
: indicadores de diferenças 

estatísticas. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

 
 

 

 

Gráfico 4 – Largura da onda P (em segundos; na derivação DII) do eletrocardiograma em gatos da 
raça Persa nos diferentes grupos experimentais - São Paulo – 2014 

 

 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; (s): segundos; 

a,b
: indicadores de diferenças estatísticas. 

Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
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Gráfico 5 – Amplitude da onda P (na derivação DII) e da onda R (em derivação DII e em precordial 
CV6LL) no eletrocardiograma de gatos da raça Persa nos diferentes grupos experimentais 
- São Paulo – 2014 

 

 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; (mV): milivolts; 

a,b
: indicadores de diferenças estatísticas. 

Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
 

 

De todos os animais avaliados, apenas dois (4,76%) apresentaram distúrbio 

de repolarização ventricular (ambos com CMH). Os parâmetros eletrocardiográficos 

foram sugestivos de sobrecarga de átrio esquerdo (largura de onda P superior a 

0,04 s) em apenas quatro gatos com CMH (9,52% do total); de sobrecarga 

ventricular esquerda (complexo QRS com largura superior a 0,04 s; amplitude da 

onda R superior a 0,9 mV em derivação DII; e/ou amplitude de onda R superior a 1,0 

mV em derivações pré-cordiais CV6LL e/ou CV6LU) em quatro gatos com CMH 

(9,52% do total); e de sobrecarga ventricular direita (e/ou bloqueio de ramo direito 

completo ou incompleto) em nove indivíduos (21,42% do total; sendo seis normais e 

três com CMH). 

Dentre os animais com parâmetros eletrocardiográficos sugestivos de 

sobrecarga atrial esquerda (n=4), apenas dois gatos com CMH realmente 

apresentavam aumento de átrio esquerdo ao ecocardiograma. Por outro lado, dentre 

os gatos com aumento atrial esquerdo detectado ao ecocardiograma (n=8), apenas 

dois apresentaram alterações eletrocardiográficas sugestivas de sobrecarga atrial 

esquerda. Desta forma, a sensibilidade do ECG em detectar aumento de AE foi de 

25,0% e a especificidade foi de 94,21%, com acurácia de 81,39%, valor preditivo 

positivo (VPP) de 50,0% e valor preditivo negativo (VPN) de 84,61%. A razão de 

                                               
b       

                             b 

 
                             a                          a       

 

a              b     



83 

probabilidade positiva (RPP) foi de 4,37 e a razão de probabilidade negativa (RPN) 

foi de 0,79.  

Dentre os animais com parâmetros eletrocardiográficos sugestivos de 

sobrecarga ventricular esquerda (n=4), quatro realmente apresentavam aumento da 

espessura do septo interventricular e/ou da parede livre do VE ao ecocardiograma 

(quadro condizente com CMH). Por outro lado, de todos os gatos com CMH 

detectada ao ecocardiograma (n=22), apenas quatro apresentaram alterações 

eletrocardiográficas sugestivas de sobrecarga ventricular esquerda. Desta forma, a 

sensibilidade do ECG em detectar sobrecarga ventricular esquerda foi de 18,19% e 

a especificidade foi de 100%, com acurácia de 57,14% (VPP de 100% e VPN de 

52,63%). 

 

 

6.4 MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

 

 

Quanto aos valores de pressão arterial sistólica, a média obtida dentre todos 

os animais foi de 142,93 ± 17,93 mmHg (mínimo de 108 e máximo de 180 mmHg). 

Oito animais apresentaram valores de pressão arterial sistólica superiores ao limite 

de normalidade de 150 mmHg (cinco gatos normais e três com CMH). Destes, 

quatro apresentaram aumento discreto, com valores entre 160 e 166 mmHg (dois 

animais com CMH e um normal); dois apresentaram aumento moderado (um normal 

e um com CMH); e dois apresentaram aumento importante, com valores de 180 

mmHg (todos normais). Os animais com aumento de pressão arterial sistólica 

apresentaram-se bastante agitados durante a mensuração, podendo justificar esta 

elevação (secundária ao estresse). Além disso, nenhum animal com aumento de 

pressão arterial sistólica apresentou outras alterações sistêmicas que pudessem 

sugerir um quadro de hipertensão arterial crônico.  

 Nos indivíduos normais, a média da pressão arterial sistólica foi de 143,75 ± 

19,11 mmHg, com valor mínimo de 118 mmHg e máximo de 180 mmHg (Apêndice 

C). Nos pacientes com CMH, a média da pressão arterial sistólica foi de 142,60 ± 

16,86 mmHg, com valor mínimo de 108 mmHg e máximo de 176 mmHg (Apêndice 

C). Não foram observadas diferenças estatísticas nos valores de pressão arterial 

sistólica entre animais normais e acometidos pela CMH. O único gato com CMH e 
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aumento moderado da pressão arterial (176 mmHg) não foi excluído da avaliação 

por apresentar-se extremamente agitado durante a realização do exame e por 

possuir histórico de pressão arterial sistólica normal em outras avaliações prévias ao 

estudo. 

 

 

6.5 EXAMES LABORATORIAIS 

 

 

 Não foram observadas alterações significativas nos exames hematológicos e 

bioquímicos realizados. Valores de hormônio tireoidiano T4 total revelaram-se dentro 

da normalidade nos animais, excluindo-se a possibilidade de hipertireoidismo. 

 O eritrograma mostrou-se normal em todos os animais avaliados. No 

leucograma, observou-se discreta leucocitose em cinco animais. Destes, nenhum 

apresentava desvios à esquerda, neutrófilos tóxicos ou qualquer outro indicativo de 

infecção. Eosinofilia discreta foi observada num gato; quatro indivíduos 

apresentaram discreta leucopenia; e os valores de plaquetas revelaram-se dentro da 

normalidade em todos os gatos analisados. 

 À avaliação bioquímica, todos os animais apresentaram valores de creatinina 

sérica dentro do limite de normalidade, com exceção de um gato com CMH que 

apresentou discreto aumento de ureia e creatinina séricas (63,28 mg/dL e 1,92 

mg/dL, respectivamente). Porém, este mesmo animal apresentava-se hidratado e 

com densidade urinária normal, diminuindo a possibilidade de nefropatia. Além 

disso, cinco animais obtiveram valores de ureia isoladamente aumentados. À 

avaliação das enzimas hepáticas, todos os valores de proteína total, albumina 

sérica, fosfatase alcalina (FA), aspartato aminotransferase (AST) e 

gamaglutamiltransferase (GGT) encontraram-se dentro do limite de normalidade 

para a espécie estudada. Apenas quatro animais (três com CMH e um normal) 

apresentaram discreto aumento na alanino aminotransferase (ALT), isoladamente. 

Todos os valores de eletrólitos (cálcio total, fósforo, sódio e potássio) estavam 

normais nos pacientes avaliados. 
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6.6 EXAME ECOCARDIOGRÁFICO 

 

 

Após seleção dos grupos experimentais, 20 animais (47,61%) foram 

considerados normais quanto à cardiomiopatia hipertrófica (valores de SIVd e/ou 

PVEd menores que 0,5 cm), e 22 gatos (52,39%) apresentavam alterações 

ecocardiográficas condizentes com a CMH (valores de SIVd e/ou PVEd maiores ou 

iguais a 0,6 cm) (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Espessuras diastólicas do septo interventricular e da parede livre do ventrículo esquerdo 
ao ecocardiograma de gatos da raça Persa nos diferentes grupos experimentais - São 
Paulo – 2014 

 

 
 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; SIVao: espessura diastólica do septo interventricular 

em região basal de via de saída do ventrículo esquerdo; SIVd: espessura diastólica do 
septo interventricular; PVEd: espessura diastólica da parede livre do ventrículo esquerdo. 

Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
 

 

 

 Os valores de ecocardiografia convencional obtidos nos diferentes grupos 

estão descritos na tabela 4 (Apêndices D e E). 
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Tabela 4 - Média e desvio padrão de parâmetros de ecocardiografia convencional de gatos da 
raça Persa - São Paulo – 2014 

 

Parâmetros  Todos (n=42) Normais (n=20) CMH (n=22) 

FC (bpm) 201,71 ± 29,636 206,80 ± 24,762 197,09 ± 34,068 
SIVAo (cm) 0,584 ± 0,047 0,472 ± 0,023

 a
 0,687 ± 0,069

 b
 

SIVd (cm) 0,529 ± 0,062 0,448 ± 0,045
 a
 0,600 ± 0,078

 b
 

PVEd (cm) 0,476 ± 0,057 0,439 ± 0,033
 a
 0,511 ± 0,079

 b
 

SIVd/PVEd 1,103 ± 0,083 1,019 ± 0,067
 a
 1,180 ± 0,098

 b
 

DVEd (cm) 1,378 ± 0,176 1,437 ± 0,163 1,325 ± 0,188 
DVEs (cm) 0,616 ± 0,149 0,624 ± 0,139 0,610 ± 0,159 
FS (%) 55,49 ± 0,070 56,65 ± 0,063 54,44 ± 0,078 
Fej 0,882 ± 0,057 0,891 ± 0,046 0,874 ± 0,067 
Ao (cm) 0,914 ± 0,105 0,922 ± 0,109 0,908 ± 0,102 
AE (cm) 1,232 ± 0,227 1,142 ± 0,139

 a
 1,315 ± 0,308

 b
 

AE/Ao 1,356 ± 0,240 1,244 ± 0,097
 a
 1,459 ± 0,370

 b
 

Fl. Ao- Vmáx 1,224 ± 0,520 0,982 ± 0,200 
a
 1,445 ± 0,812 

b
 

Fl. Ao- grad 7,670 ± 8,682 4,018 ± 1,814 
a
 10,990 ± 14,927

b
 

Fl. Pulm- Vmáx 0,984 ± 0,192 1,004 ± 0,161 0,966 ± 0,222 
Fl. Pulm- grad 4,035 ± 1,636 4,148 ± 1,281 3,933 ± 1,960 
Onda E (m/s) 0,774 ± 0,260 0,770 ± 0,223 0,779 ± 0,295 
TDE (ms) 61,48 ± 17,194 58,88 ± 16,857 63,86 ± 17,501 
Onda A (m/s) 0,584 ± 0,145 0,584 ± 0,151 0,604 ± 0,141 
E/A 1,205 ± 0,481 1,177 ± 0,410 1,231 ± 0,547 
TRIV (ms) 45,660 ± 6,543 45,10 ± 3,713 46,17 ± 9,117 

Nota: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; FC (bpm): frequência cardíaca em batimentos por minuto; 
SIVAo (cm): espessura diastólica do septo interventricular em região de via de saída do ventrículo 
esquerdo em centímetros; SIVd (cm): espessura diastólica do septo interventricular em centímetros; 
PVEd (cm): espessura diastólica da parede livre do ventrículo esquerdo em centímetros; DVEd (cm): 
diâmetro diastólico da cavidade do ventrículo esquerdo em centímetros; DVEs (cm): diâmetro sistólico 
da cavidade do ventrículo esquerdo em centímetros; FS (%): fração de encurtamento; Fej: fração de 
ejeção; Ao (cm): diâmetro da raiz da aorta, em centímetro, no corte transversal em modo 
bidimensional; AE (cm): diâmetro do átrio esquerdo, em centímetro, no corte transversal em modo 
bidimensional; AE/Ao: relação átrio esquerdo-aorta; Fl. Ao: fluxo aórtico; Vmáx (m/s): velocidade 
máxima em metros por segundo; grad (mmHg): gradiente de pressão em milímetros de mercúrio; Fl. 
Pulm: fluxo na artéria pulmonar; TDE (ms): tempo de desaceleração de onda E, em milissegundos; 
E/A: relação E/A; TRIV (ms): tempo de relaxamento isovolumétrico, em milissegundos; n: número de 

animais.; 
a,b

: indicadores de diferenças estatísticas. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

 
 

Nenhum animal apresentou aumento de diâmetro diastólico final da cavidade 

do ventrículo esquerdo (DVEd) e de diâmetro sistólico final da cavidade do ventrículo 

esquerdo (DVEs). A fração de encurtamento (FS) e a fração de ejeção (Fej) estavam 

aumentadas em 13 animais (30,95%), dos quais, seis com CMH e sete 

ecocardiograficamente normais. Nenhum paciente apresentou diminuição nas 

frações de encurtamento e/ou de ejeção. 

À avaliação das dimensões da raiz da aorta e do diâmetro do átrio esquerdo 

por meio do método bidimensional (corte transversal), oito animais com CMH 

apresentaram relação AE/Ao maior que 1,5, indicativa de aumento atrial (19,04% do 

total; 36,36% dentre os gatos com CMH). Destes animais com aumento atrial, o átrio 
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esquerdo estava discretamente aumentado em quatro gatos, moderadamente 

aumentado em um e com aumento importante em outros três. 

Quanto à avaliação morfológica e subjetiva dos aparelhos valvares, todas as 

valvas (mitral, tricúspide, aórtica e pulmonar) encontravam-se anatomicamente 

normais. Em sete animais com CMH, observou-se o movimento anterior sistólico da 

valva mitral (MAS) (16,67% do total; 31,81% dentre os gatos com CMH). 

Na avaliação dos fluxos transvalvares por meio do Doppler pulsado, nenhum 

indivíduo apresentou alterações na velocidade máxima do fluxo da artéria pulmonar, 

nem em seu gradiente de pressão. Quanto ao fluxo aórtico, três animais com CMH 

(7,14% do total; 13,63% dentre os gatos com CMH) apresentaram aumento na 

velocidade máxima e no gradiente de pressão da artéria aorta. Todos estes gatos 

com aumento no fluxo aórtico pelo Doppler pulsado também apresentaram 

movimento anterior sistólico da valva mitral. 

Na avaliação do fluxo transmitral por meio de Doppler pulsado, houve fusão 

das ondas E e A, impedindo correta avaliação, em 12 animais (28,57%). Inversão de 

ondas E e A (ou seja, relação E/A menor que um) esteve presente em 12 animais 

(28,57%), a saber: sete acometidos pela CMH e cinco normais. Fluxo transmitral de 

padrão restritivo (alteração na distensibilidade ventricular), com relação E/A maior 

que dois, foi observado em apenas um gato com CMH (2,38%). Nos demais animais 

(40,48%), a relação E/A revelou-se dentro da normalidade (relação E/A maior que 

um e menor que dois), não permitindo, isoladamente, diferenciação entre o padrão 

normal e o padrão pseudonormal. 

O tempo de desaceleração da onda mitral E (TDE) apresentou-se aumentado 

(maior que 79 ms) em oito animais (19,04%), sendo seis acometidos pela CMH e 

dois animais normais. O TDE estava diminuído (menor que 53 ms) em 14 animais 

(33,34%), sendo oito acometidos pela CMH e seis normais. 

O tempo de relaxamento isovolumétrico (TRIV) estava aumentado (maior que 

54 ms) em quatro animais (9,52%), podendo caracterizar alteração no relaxamento 

ventricular. Destes, todos eram acometidos pela CMH. O TRIV estava reduzido 

(menor que 38 ms) em quatro animais (9,52%), todos com CMH. 

À avaliação dos fluxos transvalvares por meio do Doppler colorido, observou-

se insuficiência valvar mitral em 28 animais (66,67%), insuficiência valvar tricúspide 

de grau discreto em 11 animais (26,19%) e turbulência sistólica em via de saída do 

ventrículo esquerdo em três pacientes com CMH (7,14% do total). Não foram 
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observadas insuficiências das valvas aórtica e/ou pulmonar; e a insuficiência 

tricúspide não apresentava repercussão hemodinâmica em átrio e/ou em ventrículo 

direito. Quanto ao grau da regurgitação mitral, 26 pacientes apresentaram 

insuficiência discreta (61,90% do total), sendo nove normais e 17 com CMH. E dois 

gatos com CMH apresentaram insuficiência mitral de grau moderado (4,76% do 

total). Dos três animais com CMH e com turbulência sistólica em via de saída do 

ventrículo esquerdo, dois apresentavam obstrução de via de saída de grau discreto 

e um, de grau moderado. 

Ao avaliar apenas os indivíduos acometidos pela CMH (n=22), a presença de 

hipertrofia miocárdica septal em região de via de saída do ventrículo esquerdo 

(SIVAo) ocorreu em 20 animais (90,90%) e, em quatro gatos, observou-se hipertrofia 

miocárdica concêntrica (18,18%; dois destes gatos também apresentavam hipertrofia 

miocárdica septal mais evidente em região basal de via de saída do ventrículo 

esquerdo). De acordo com a classificação utilizada por Wess, Sarkar e Hartmann 

(2010) descrita anteriormente, em 10 gatos acometidos a CMH foi considerada de 

grau discreto (45,45%); de grau moderado em outros nove gatos (40,90%); e de 

grau importante em três gatos (13,65%). 

 Sete gatos com CMH apresentavam movimento anterior sistólico da valva 

mitral (MAS) (31,81%) e, destes, três mostraram turbulência sistólica em via de 

saída de ventrículo esquerdo (13,63%), sendo dois com aumento discreto e um com 

aumento moderado no gradiente de pressão aórtico. Dezenove apresentavam 

insuficiência valvar mitral (86,36%) e nove, insuficiência valvar tricúspide (40,90%). 

Dos oito animais com aumento atrial esquerdo (36,36%), quatro apresentavam 

aumento discreto (18,19%), um moderado (4,54%) e três, importante (13,63%). 

 O diâmetro do átrio esquerdo (em modo bidimensional) foi significativamente 

maior nos acometidos pela CMH em relação aos normais (P=0,030) (Gráfico 7). 

Observaram-se, também, diferenças estatísticas na relação AE/Ao, que foi maior nos 

acometidos pela CMH em relação aos normais (P=0,0178) (Gráfico 7); e na 

velocidade e gradiente de pressão do fluxo aórtico, que foi maior nos acometidos 

pela CMH em relação aos normais (P=0,0201 e P=0,049, respectivamente) (Gráfico 

8). Nos demais parâmetros de ecocardiografia convencional, não foram observadas 

alterações significativas nos diferentes grupos avaliados.  
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Gráfico 7 – Diâmetro do átrio esquerdo ao ecocardiograma de gatos da raça Persa nos diferentes 
grupos experimentais - São Paulo – 2014 

 

 
 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; AE: diâmetro do átrio esquerdo em centímetros; AE/Ao: 

relação átrio esquerdo aorta. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
 

 

Gráfico 8 – Gradiente de pressão (mmHg) do fluxo aórtico ao ecocardiograma de gatos da raça Persa 
nos diferentes grupos experimentais - São Paulo – 2014 

 

 
Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; Grad Ao: gradiente de pressão do fluxo aórtico; mmHg: 

milímetros de mercúrio. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

Ao correlacionar a presença de insuficiências valvares e/ou obstrução de via 

de saída do ventrículo esquerdo e a detecção de sopro ao exame físico, pode-se 

observar que: 30 gatos apresentaram fluxos turbulentos (insuficiências e/ou 
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obstrução de via de saída) ao ecocardiograma; e 27 gatos apresentaram sopro à 

auscultação cardíaca. Destes animais com fluxos turbulentos (n=30), 20 

apresentaram sopro e 10 não apresentaram sopro à auscultação cardíaca. Por outro 

lado, dos 27 animais com sopro à auscultação, 20 gatos revelaram fluxos turbulentos 

e sete gatos não apresentavam fluxos turbulentos ao ecocardiograma. Desta forma, 

a sensibilidade da auscultação de sopro para detecção de anormalidades ao 

ecocardiograma foi de 66,67% e a especificidade foi de 46,15%, com acurácia de 

60,46% (VPP de 74,07% e VPN de 37,50%). 

 

 

6.7 AVALIAÇÃO GENÉTICA 

 

 

6.7.1 Análise do sequenciamento de DNA do exon 5 do gene ACTC1 felino 

  

 

A extração e o sequenciamento do DNA do exon 5 do gene ACTC1 felino 

foram realizados nas 20 amostras dos animais sem CMH (grupo normal) e nas 

amostras dos 22 animais com CMH (grupo com CMH). A figura abaixo demonstra os 

produtos de PCR purificados em gel de agarose 2% para a realização do 

sequenciamento (Figura 10). 

 
Figura 10 –Eletroforese em gel de agarose 2% dos produtos de PCR purificados do exon 5 do gene 

ACTC1 felino 

 

Legenda: Demonstração das bandas formadas por meio de eletroforese em gel de agarose 2% dos 
produtos de PCR purificados do exon 5 do gene ACTC1 felino. 

Fonte: Departamento de Patologia da FMVZ-USP. Responsável: Prof. Dr. Bruno Cogliati. 
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Os resultados obtidos pelo sequenciamento das amostras foram comparados 

com a sequência do RNA mensageiro do gene ACTC1 felino depositada no 

GenBank (GenBank # XM_003987297.2; Ensembl:ENSFCAG00000014067) (Figura 

11) e com a sequência consenso obtida dos animais normais do estudo. 

 

Figura 11- Sequência do RNA mensageiro do gene ACTC1 felino depositada no GenBank 

 
23 atgtgcgacgacgaggagaccaccgctcttgtgtgcgacaacggc 

M  C  D  D  E  E  T  T  A  L  V  C  D  N  G 
68 tccgggctggtgaaggcgggcttcgctggggatgacgcgccccgt 

S  G  L  V  K  A  G  F  A  G  D  D  A  P  R 
113 gccgtcttcccgtccatcgtgggccgcccgcgccaccagggagtc 

A  V  F  P  S  I  V  G  R  P  R  H  Q  G  V 
158 atggtgggtatgggtcagaaggactcctacgtgggtgatgaggcc 

M  V  G  M  G  Q  K  D  S  Y  V  G  D  E  A 
203 cagagcaagcgaggtatcctaactctcaagtaccccattgagcac 

Q  S  K  R  G  I  L  T  L  K  Y  P  I  E  H 
248 ggcatcatcaccaactgggatgacatggagaagatctggcaccat 

G  I  I  T  N  W  D  D  M  E  K  I  W  H  H 
293 accttctacaacgagctccgcgtggcccctgaggagcaccccacc 

T  F  Y  N  E  L  R  V  A  P  E  E  H  P  T 
338 ctgctgactgaggccccactgaaccctaaggccaaccgtgagaag 

L  L  T  E  A  P  L  N  P  K  A  N  R  E  K 
383 atgactcagatcatgtttgagaccttcaatgtccctgccatgtac 

M  T  Q  I  M  F  E  T  F  N  V  P  A  M  Y 
428 gtagccatccaggcggtgctgtccctgtatgcttctggccgtacc 

V  A  I  Q  A  V  L  S  L  Y  A  S  G  R  T 
473 acaggcattgttctggactctggggatggtgtaactcacaacgtt 

T  G  I  V  L  D  S  G  D  G  V  T  H  N  V 
518 cccatctatgagggctacgctttgccccatgccatcatgcgtctg 

P  I  Y  E  G  Y  A  L  P  H  A  I  M  R  L 
563 gatctggctggtcgggatctcactgactacctcatgaagatcctc 

D  L  A  G  R  D  L  T  D  Y  L  M  K  I  L 
608 actgagcgtggctactcctttgtcaccactgctgaacgggaaatt 

T  E  R  G  Y  S  F  V  T  T  A  E  R  E  I 
653 gtccgtgacattaaagagaagctgtgctatgttgccctggatttt 

V  R  D  I  K  E  K  L  C  Y  V  A  L  D  F 
698 gagaatgaaatggccacggctgcctcttcctcctccctggagaag 

E  N  E  M  A  T  A  A  S  S  S  S  L  E  K 
743 agttatgagctgcccgatggccaagtcatcactattggcaatgag 

S  Y  E  L  P  D  G  Q  V  I  T  I  G  N  E 
788 cgcttccgctgccctgagacactattccagccctccttcattggt 

R  F  R  C  P  E  T  L  F  Q  P  S  F  I  G 
833 atggaatctgctggcatccatgaaacaacttataacagtatcatg 

M  E  S  A  G  I  H  E  T  T  Y  N  S  I  M 
878 aagtgtgacattgatatccgcaaggacctgtatgccaacaatgtc 

K  C  D  I  D  I  R  K  D  L  Y  A  N  N  V 
923 ctatctggaggtaccaccatgtaccctggtattgctgatcgcatg 

L  S  G  G  T  T  M  Y  P  G  I  A  D  R  M 
968 cagaaggaaatcactgccctggctcccagcaccatgaagattaag 

Q  K  E  I  T  A  L  A  P  S  T  M  K  I  K 
1013 attattgctccccctgagcgtaagtactctgtctggatcgggggc 

I  I  A  P  P  E  R  K  Y  S  V  W  I  G  G 
1058 tccatcctggcctccctgtccaccttccagcagatgtggattagc 

S  I  L  A  S  L  S  T  F  Q  Q  M  W  I  S 
1103 aagcaggagtatgatgaggcaggcccgtccatcgtccaccgcaaa 

K  Q  E  Y  D  E  A  G  P  S  I  V  H  R  K 
1148 tgcttctaa 1156 

C  F  * 

Fonte: GenBank (GenBank # XM_003987297.2; Ensembl: ENSFCAG00000014067). 
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Apenas um polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) foi identificado no exon 

5 do gene ACTC1 felino, na posição 890 de seu RNA mensageiro, correspondente a 

uma troca de citosina (C) para adenina (A) (Figura 12). Este SNP foi observado, em 

heterozigose, em três animais do grupo normal e em seis animais do grupo com 

CMH (Tabelas 5 e 6), não havendo diferenças estatísticas em relação à ocorrência 

desta mutação nos diferentes grupos. Os demais animais apresentaram citosina em 

homozigose (CC) nesta posição. Comparando-se com a sequência proteica putativa 

gerada pelo programa ORF Finder (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/orfig.cgi) (Figura 

13), não se observou troca de aminoácido na sequência, sendo esta, portanto, uma 

mutação silenciosa. 

As frequências alélica e genotípica estão representadas nas tabelas 5 e 6. 

Não foram observadas diferenças estatísticas em relação a estas frequências 

alélicas e genotípicas (SNP na posição 890 do RNA mensageiro do exon 5 do gene 

ACTC1 felino) entre o grupo normal e o grupo com CMH. 

Apesar da presença da mutação (troca de citosina por adenina) em alguns 

animais, não foi observada a troca de aminoácido na sequência proteica (mutação 

silenciosa); e a mutação não ocorreu exclusivamente nos animais com CMH. 

 

Tabela 5 - Frequência alélica relacionada ao SNP na posição 890 do RNA mensageiro do exon 5 do 
gene ACTC1 felino - São Paulo – 2014 

 

Genótipos Normais (n=20) CMH (n=22) 

 N % N % 

Alelo C 37/40 92,50% 38/44 86,36% 
Alelo A 3/40 7,50% 6/44 13,64% 

Nota: SNP: polimorfismo de nucleotídeo único; CMH: cardiomiopatia hipertrófica; alelo A: adenina; 
alelo C: citosina; N: número; %: porcentagem. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
 

 

 

Tabela 6 - Frequência genotípica relacionada ao SNP na posição 890 do RNA mensageiro do exon 5 
do gene ACTC1 felino - São Paulo – 2014 

 

Genótipos Normais (n=20) CMH (n=22) 

 N % N % 

Genótipo CC 17/20 85,00% 16/22 72,73% 
Genótipo CA 3/20 15,00% 6/22 27,27% 
Genótipo AA 0 0% 0 0% 

Nota: SNP: polimorfismo de nucleotídeo único; CMH: cardiomiopatia hipertrófica; genótipo CC: 
citosina em homozigose; genótipo CA: troca de citosina por adenina em heterozigose; genótipo AA: 
adenina em homozigose; N: número; %: porcentagem. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/orfig.cgi
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Figura 12 - Eletroferograma do sequenciamento do exon 5 do gene ACTC1 felino demonstrando uma 
alteração em heterozigose na posição 890 do RNA mensageiro 

 

 

Legenda:  Seta cinza indicando alteração em heterozigose na posição 890 do RNA mensageiro. 
Fonte: Departamento de Patologia da FMVZ-USP. Responsável: Prof. Dr. Bruno Cogliati. 

 

 

Figura 13 - Sequência obtida pelo programa ORF Finder considerando o polimorfismo de nucleotídeo 
único (troca de C por A) na posição 890 do exon 5 do gene ACTC1 felino 

 

14 atggctwgygtctcctttgcagggatggagtctgccggcatccac 
M  A  X  V  S  F  A  G  M  E  S  A  G  I  H 

59 gaaaccacctacwacagcatcatgaagtgcgacattgacataagg 
E  T  T  Y  X  S  I  M  K  C  D  I  D  I  R 

104 aaggacctgtatgccaacaacgtcctctccgggggcaccaccatg 
K  D  L  Y  A  N  N  V  L  S  G  G  T  T  M 

 

14 atggctwgygtctcctttgcagggatggagtctgccggcatccac 
M  A  X  V  S  F  A  G  M  E  S  A  G  I  H 

59 gaaaccacctacwacagcatcatgaagtgcgacattgacatcagg 
E  T  T  Y  X  S  I  M  K  C  D  I  D  I  R 

104 aaggacctgtatgccaacaacgtcctctccgggggcaccaccatg 
K  D  L  Y  A  N  N  V  L  S  G  G  T  T  M 

Legenda: Região em amarelo demonstrando troca do nucleotídeo C por A na posição 890 do exon 5 
do gene ACTC1 felino. 

Fonte: Departamento de Patologia da FMVZ-USP. Responsável: Prof. Dr. Bruno Cogliati. 

 

Três polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) foram identificados no intron 

5-6 (SNP-1, SNP-2 e SNP-3, respectivamente). No primeiro SNP encontrado (SNP-

1) no intron 5-6 (Figura 14), 15 animais normais e 15 animais com CMH 

apresentaram timina (T) em homozigose nessa posição (TT), três animais normais e 

seis animais com CMH apresentaram C e T nessa posição (CT), e dois animais 

normais e um animal com CMH revelou citosina em homozigose nessa posição 

(CC). As frequências alélicas e genotípicas estão expostas nas tabelas 7 e 8, 
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respectivamente, e não foram observadas diferenças estatísticas quanto à sua 

ocorrência nos grupos avaliados.  

 

Tabela 7 - Frequência alélica relacionada ao SNP-1 no intron 5-6 do gene ACTC1 felino - São Paulo 
– 2014 

 

Genótipos Normais (n=20) CMH (n=22) 

 N % N % 

Alelo C 7/40 17,50% 8/44 18,18% 
Alelo T 33/40 82,50% 36/44 81,82% 

Nota: SNP-1: primeiro polimorfismo de nucleotídeo único encontrado no intron 5-6; CMH: 
cardiomiopatia hipertrófica; alelo C: citosina; alelo T: timina; N: número; %: porcentagem. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

 

Tabela 8 - Frequência genotípica relacionada ao SNP-1 no intron 5-6 do gene ACTC1 felino - São 
Paulo – 2014 

 
Genótipos Normais (n=20) CMH (n=22) 

 N % N % 

Genótipo TT 15/20 75,00% 15/22 68,19% 
Genótipo CT 3/20 15,00% 6/22 27,27% 
Genótipo CC 2/20 10,00% 1/22 4,54% 

Nota: SNP-1: primeiro polimorfismo de nucleotídeo único encontrado no intron 5-6; CMH: 
cardiomiopatia hipertrófica; genótipo CC: citosina em homozigose; genótipo CT: citosina e timina em 
heterozigose; genótipo TT: timina em homozigose; N: número; %: porcentagem. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

 

Figura 14 - Eletroferograma do sequenciamento do intron 5-6 do gene ACTC1 felino, demonstrando 
presença de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP-1) 

 

 

Legenda: Seta cinza indicando a presença de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP-1). 
Fonte: Departamento de Patologia da FMVZ-USP. Responsável: Prof. Dr. Bruno Cogliati. 
 

 

No segundo SNP encontrado no intron 5-6 (SNP-2) (Figura 15), 18 animais 

normais e 18 animais com CMH apresentaram citosina em homozigose nessa 
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posição (CC), um animal normal e quatro animais com CMH apresentaram T e C 

nessa posição (TC), apenas um animal normal revelou timina em homozigose nessa 

posição (TT). As frequências alélicas e genotípicas estão expostas na tabelas 9 e 

10, respectivamente, e não foram observadas diferenças estatísticas quanto à sua 

ocorrência nos grupos avaliados.  

 

 

Tabela 9 - Frequência alélica relacionada ao SNP-2 no intron 5-6 do gene ACTC1 felino - São Paulo 
– 2014 

 

Genótipos Normais (n=20) CMH (n=22) 

 N % N % 

Alelo C 37/40 92,50% 43/44 97,73% 
Alelo T 3/40 7,50% 1/44 2,27% 

Nota: SNP-2: segundo polimorfismo de nucleotídeo único encontrado no intron 5-6; CMH: 
cardiomiopatia hipertrófica; alelo C: citosina; alelo T: timina; N: número; %: porcentagem. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 

Tabela 10 - Frequência genotípica relacionada ao SNP-2 no intron 5-6 do gene ACTC1 felino - São 
Paulo – 2014 

 

Genótipos Normais (n=20) CMH (n=22) 

 N % N % 

Genótipo CC 18/20 90,00% 18/22 81,82% 
Genótipo TC 1/20 5,00% 4/22 18,18% 
Genótipo TT 1/20 5,00% 0 0% 

Nota: SNP-2: segundo polimorfismo de nucleotídeo único encontrado no intron 5-6; CMH: 
cardiomiopatia hipertrófica; genótipo CC: citosina em homozigose; genótipo TC: timina e citosina em 
heterozigose; genótipo TT: timina em homozigose; N: número; %: porcentagem. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
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Figura 15 - Eletroferograma do sequenciamento do intron 5-6 do gene ACTC1 felino, demonstrando 
presença de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP-2) 

 

 

 

Legenda: Setas cinzas indicando presença de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP-2). 
Fonte: Departamento de Patologia da FMVZ-USP. Responsável: Prof. Dr. Bruno Cogliati. 

 

No último SNP identificado no intron 5-6 do gene ACTC1 felino (SNP-3) 

(Figura 16), 19 animais normais e 21 animais com CMH apresentaram guanina em 

homozigose nessa posição (GG), apenas um animal do grupo normal e um do grupo 

CMH apresentaram mutação pontual A>G (GA). As frequências alélica e genotípica 

estão expostas nas tabelas 11 e 12, respectivamente, e não foram observadas 

diferenças estatísticas quanto à sua ocorrência nos grupos avaliados.  

 

 

Tabela 11 -Frequência alélica relacionada ao SNP-3 no intron 5-6 do gene ACTC1 felino - São Paulo 
– 2014 

 

Genótipos Normais (n=20) CMH (n=22) 

 N % N % 

Alelo G 39/40 97,50% 43/44 97,73% 
Alelo A 1/40 2,50% 1/44 2,27% 

Nota: SNP-3: terceiro polimorfismo de nucleotídeo único encontrado no intron 5-6; CMH: 
cardiomiopatia hipertrófica; alelo G: guanina; alelo A: adenina; N: número; %: porcentagem. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
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Tabela 12 -Frequência genotípica relacionada ao SNP-3 no intron 5-6 do gene ACTC1 felino - São 
Paulo – 2014 

 

Genótipos Normais (n=20) CMH (n=22) 

 N % N % 

Genótipo GG 19/20 95,00% 21/22 95,46% 
Genótipo GA 1/20 5,00% 1/22 4,54% 
Genótipo AA 0 0% 0 0% 

Nota: SNP-3: terceiro polimorfismo de nucleotídeo único encontrado no intron 5-6; CMH: 
cardiomiopatia hipertrófica; genótipo GG: guanina em homozigose; genótipo GA: troca de guanina por 
adenina em heterozigose; genótipo AA: adenina em homozigose; N: número; %: porcentagem. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

 

Figura 16 - Eletroferograma do sequenciamento do intron 5-6 do gene ACTC1 felino, demonstrando 
presença de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP-3), com alteração em heterozigose 

 

 

Legenda: Setas cinzas indicando presença de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP-3), com 
alteração em heterozigose. 

Fonte: Departamento de Patologia da FMVZ-USP. Responsável: Prof. Dr. Bruno Cogliati. 

 

Com base nos resultados obtidos com o sequenciamento do exon 5 do gene 

ACTC1 felino, apesar das mutações e polimorfismos observados, não foi possível 

correlacionar a ocorrência da cardiomiopatia hipertrófica com mutações neste 

referido exon. 

 

 

6.7.2 Análise do sequenciamento de DNA do exon 27 do gene MYBPC3 felino 

 

 

A extração e o sequenciamento do DNA do exon 27 do gene MYBPC3 felino 

foram realizados nas 20 amostras dos animais sem CMH (grupo normal) e nos 22 

animais com CMH (grupo com CMH). Os resultados obtidos pelo sequenciamento 

das amostras foram comparados com a sequência do RNA mensageiro do gene 

MYBPC3 felino depositada no GenBank (GenBank # XM_006937282.1; Ensembl: 
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ENSFCAG00000002530) e com a sequência consenso obtida dos animais normais 

do estudo. 

 Não foram observados polimorfismos de nucleotídeo único (SNP), nem 

adições ou deleções nas sequências obtidas para o exon 27 do gene MYBPC3 

felino. 

 Desta forma, a hipertrofia miocárdica encontrada nos gatos da raça Persa 

avaliados no presente estudo também não pode ser atribuída a alterações no exon 

27 do gene da proteína C miosina ligante (MYBPC3 felino). 

 

 

6.8 ESTUDO POPULACIONAL DOS GATOS DA RAÇA PERSA (n=100) 

 

 

Inicialmente, foram encaminhados para o projeto de pesquisa e previamente 

incluídos nos grupos experimentais, 100 gatos da raça Persa, machos e fêmeas, de 

faixa etária entre cinco e 168 meses (52,459 ± 40,54 meses) e peso corpóreo entre 

2,0 e 7,95 Kg (3,96 ± 1,34 Kg). 

Destes 100 animais, 16 gatos foram excluídos da avaliação por possuírem 

alterações citadas nos critérios de exclusão (a saber: nefropatia; hipertensão arterial 

sistêmica; quadros infecciosos e/ou inflamatórios; amostras laboratoriais 

insuficientes para realização de todos os exames necessários; animais que não 

permitiram a realização de todos os exames complementares necessários para o 

projeto). Após avaliação ecocardiográfica, 22 gatos apresentaram alterações 

sugestivas de cardiomiopatia hipertrófica, um gato apresentou alterações sugestivas 

de cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito (CMAVD) e outro gato, 

alterações ecocardiográficas relacionadas à presença de banda moderadora no 

ventrículo esquerdo. Desta forma, a prevalência das cardiomiopatias observadas nos 

gatos da raça Persa da população estudada foi de: 22% para CMH, 1% para 

CMAVD e 1% para outras cardiomiopatias. 

Após avaliação de critérios de inclusão e exclusão, foram aceitos para o 

estudo 82 animais (54 gatos ecocardiograficamente normais; seis gatos suspeitos 

para CMH; e 22 gatos com alterações condizentes com CMH).  

Destes 82 gatos, 34 eram machos (41,46%) e 48 fêmeas (58,54%). De todos 

os machos, 23 eram inteiros (67,64%) e 11 orquiectomizados (32,36%). Dentre as 
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fêmeas, apenas 13 eram castradas (27,08%) e a maioria inteira (72,92%). O peso 

corpóreo variou de 2,0 a 7,95 kg (4,28±1,27 kg), com média de 4,63±1,32 kg (2,15 a 

7,95 kg) nos machos e 3,79±1,02 kg (2,0 a 5,95 kg) nas fêmeas, sem diferenças 

estatísticas entre ambos. A faixa etária variou de 10 a 168 meses (62,66±43,00 

meses), com média de 75,85±43,78 meses nos machos e 53,31±39,87 nas fêmeas. 

A idade dos machos foi estatisticamente superior à das fêmeas (P=0,019).  

Em relação à presença ou ausência da cardiomiopatia hipertrófica, os valores 

(média, desvio padrão, mínimo e máximo) de peso corpóreo e idade e a distribuição 

sexual (porcentagem de machos e fêmeas) entre os animais normais, suspeitos ou 

com CMH estão descritos na tabela 13. Foram observadas diferenças estatísticas 

em relação à idade e à distribuição sexual nos diferentes grupos, com faixa etária 

significativamente maior nos animais com CMH (P=0,017) e predomínio de machos 

nos animais com CMH (P=0,019). 

 

Tabela 13 - Distribuição dos animais segundo peso corpóreo, idade e sexo (n=82) - São Paulo – 
2014 

 

Classificação Peso (Kg) Idade (meses) Machos (%) Fêmeas (%) 

Normais 
(n=54) 

4,45 ± 1,45 
(2,0 - 7,95) 

58,79 ± 41,11
b
 

(11 – 156) 
31,48%

a
 

(n=17) 
68,52%

 a
 

(n=37) 
Suspeitos 
(n=06) 

3,50 ± 0,16 
(3,3 - 3,7) 

29,83 ± 13,37
a
 

(10 – 52) 
50,00% 
(n=03) 

50,00% 
(n=03) 

CMH 
(n=22) 

4,25 ± 1,07 
(2,15 – 6,15) 

81,09 ± 44,96
c
 

(24 – 168) 
63,64%

 b
 

(n=14) 
36,36%

 b
 

(n=08) 

Nota: CMH = cardiomiopatia hipertrófica; n = número de animais; 
a,b,c

 indicadores de diferenças 
estatísticas. 
Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
 

 

 

Os parâmetros ecocardiográficos obtidos nos 82 animais estão descritos na 

tabela 14. Foram observadas diferenças estatísticas no diâmetro do átrio esquerdo, 

na relação AE/Ao e na velocidade máxima e gradiente de pressão do fluxo aórtico, 

com valores maiores nos animais com CMH (P<0,0001; P=0,0003; P=0,0003 e 

P=0,0024, respectivamente). 
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Tabela 14 - Média e desvio padrão de parâmetros ecocardiográficos em gatos da raça Persa 
(n=82) – São Paulo - 2014 

 

Parâmetros  Todos 
(n=82) 

Normais 
(n=54) 

Suspeitos 
(n=06) 

CMH 
(n=22) 

FC (bpm) 191,68±31,61 191,78±29,60  171,00±31,26  197,09±34,07 
SIVAo (cm) 0,52 ± 0,12 0,45 ± 0,04

a 
 0,49 ±0,06

b 
 0,69 ± 0,07

c
 

SIVd (cm) 0,48 ± 0,09 0,43 ± 0,04
a
  0,50 ± 0,05

b
  0,60 ± 0,07

c
 

PVEd (cm) 0,44 ± 0,07 0,42 ± 0,04
a
  0,44 ± 0,04

b
  0,51 ± 0,08

c
 

SIVd/PVEd 1,08 ± 0,11 1,04 ± 0,08
a
 1,14 ± 0,12

b 
 1,18 ± 0,09

c
 

DVEd (cm) 1,38 ± 0,18 1,41 ± 0,17 1,41 ± 0,24 1,32 ± 0,19 
DVEs (cm) 0,64 ± 0,15 0,65 ± 0,14 0,68 ± 0,19 0,61 ± 0,16 
FS (%) 54,15 ± 0,06 54,00 ± 0,06 52,30 ± 0,06 54,44 ± 0,07 
Fej 0,87 ± 0,05 0,87 ± 0,04 0,86 ± 0,05 0,87 ± 0,06 
Ao (cm) 0,88 ± 0,11 0,88 ± 0,11 0,84 ± 0,10 0,90 ± 0,10 
AE (cm) 1,14 ± 0,23 1,08 ± 0,16

a
 0,99 ± 0,14

a
 1,31 ± 0,30

b
 

AE/Ao 1,29 ± 0,24 1,24 ± 0,11
a
 1,18 ± 0,11

a
 1,46 ± 0,37

b
 

Fl. Ao- Vmáx 1,07 ± 0,52 0,94 ± 0,25
a
 0,92 ± 0,14

a
 1,44 ± 0,81

b
 

Fl. Ao- grad 5,68 ± 8,56 3,76 ± 2,16
a
 3,47 ± 1,00

a
 10,99±14,92

b
 

Fl. Pulm- Vmáx 0,94 ± 0,20 0,93 ± 0,19 0,89 ± 0,15 0,97 ± 0,22 
Fl. Pulm- grad 3,66 ± 1,57 3,60 ± 1,41 3,26 ± 1,02 3,93 ± 1,96 
Onda E (m/s) 0,75 ± 0,21 0,75 ± 0,18 0,66 ± 0,07 0,78 ± 0,29 
TDE (ms) 61,17 ± 15,48 59,51 ± 14,22 66,17 ± 15,98 63,86 ± 17,50 
Onda A (m/s) 0,56 ± 0,14 0,54 ± 0,14 0,53 ± 0,09 0,60 ± 0,14 
E/A 1,31 ± 0,38 1,36 ± 0,31 1,26 ± 0,13 1,23 ± 0,54 
TRIV (ms) 46,65 ± 6,75 46,50 ± 5,48  49,67 ± 6,16  46,17 ± 9,11 

Nota: FC (bpm) = frequência cardíaca em batimentos por minuto; SIVAo (cm) = espessura diastólica 
do septo interventricular em região de via de saída do ventrículo esquerdo em centímetros; SIVd (cm) 
= espessura diastólica do septo interventricular em centímetros; PVEd (cm) = espessura diastólica da 
parede livre do ventrículo esquerdo em centímetros; DVEd (cm) = diâmetro diastólico da cavidade do 
ventrículo esquerdo em centímetros; DVEs (cm) = diâmetro sistólico da cavidade do ventrículo 
esquerdo em centímetros; FS (%) = fração de encurtamento; Fej = fração de ejeção; Ao (cm) = 
diâmetro da raiz da aorta, em centímetro, no corte transversal em modo bidimensional; AE (cm) = 
diâmetro do átrio esquerdo, em centímetro, no corte transversal em modo bidimensional; AE/Ao = 
relação átrio esquerdo-aorta; Fl. Ao = fluxo aórtico; Vmáx (m/s) = velocidade máxima em metros por 
segundo; grad (mmHg) = gradiente de pressão em milímetros de mercúrio; Fl. Pulm = fluxo na artéria 
pulmonar; TDE (ms) = tempo de desaceleração de onda E, em milissegundos; E/A = relação E/A; 
TRIV (ms) = tempo de relaxamento isovolumétrico, em milissegundos; CMH = cardiomiopatia 
hipertrófica; n = número de animais;

 a,b,c
 indicadores de diferenças estatísticas. 

Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

 
 

Conforme já descrito anteriormente, a hipertrofia miocárdica septal em região 

basal do septo interventricular (região de via de saída do ventrículo esquerdo; 

hipertrofia assimétrica) foi a mais prevalente nos gatos Persas avaliados (90,9% dos 

casos); sendo a hipertrofia miocárdica concêntrica simétrica menos comum nesta 

população (9,1%). 

Ao exame eletrocardiográfico, o ritmo mais frequente foi o ritmo sinusal 

normal (83,34%), seguido da taquicardia sinusal (9,52%) e arritmia sinusal (7,14%). 

Dentre os distúrbios de condução e bloqueios, observou-se presença de bloqueio de 

ramo direito (BRD) completo e incompleto, de bloqueio de fascículo anterior 

esquerdo (BFAE) e bloqueio atrioventricular de primeiro grau, não havendo 
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diferenças estatísticas em relação à sua ocorrência nos grupos avaliados. Demais 

parâmetros como: frequência cardíaca, largura e amplitude da onda P, intervalo PR, 

largura do complexo QRS, amplitude de onda R, intervalo QT e amplitude das ondas 

R e S nas derivações precordiais CV5RL (rV2), CV6LL (V2) e CV6LU (V4), estão 

descritos na tabela 15. 

 

Tabela 15 - Média e desvio padrão de parâmetros eletrocardiográficos em gatos da raça Persa 
(n=82) – São Paulo - 2014 

Parâmetros  Todos (n=82) Normais (n=54) Suspeitos (n=6) CMH (n=22) 

FC (bpm) 194,20±32,01 190,19±29,78
a
  176,67±9,42

b 
 209,52±35,78

a 
 

P (s) 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,04 ± 0,01 
P (mV) 0,15 ± 0,05 0,13 ± 0,04

a
 0,16 ± 0,03

a
 0,19 ± 0,04

b
 

PR (s) 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 
QRS (s) 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,00 0,03 ± 0,01 
R (mV) 0,27 ± 0,21 0,22 ± 0,15

a
 0,36 ± 0,18

a
 0,35 ± 0,29

b
 

QT (s) 0,15 ± 0,02 0,15 ± 0,02 0,16 ± 0,01 0,14 ± 0,02 
R CV5RL  0,23 ± 0,15 0,21 ± 0,12 0,30 ± 0,26 0,27 ± 0,15 
S CV5RL  0,21 ± 0,19 0,18 ± 0,13 0,28 ± 0,14 0,28 ± 0,28 
R CV6LL  0,28 ± 0,25 0,22 ± 0,14

a 
 0,38 ± 0,36

a 
 0,43 ± 0,35

b 
 

S CV6LL  0,12 ± 0,12 0,12 ± 0,12 0,16 ± 0,12 0,10 ± 0,08 
R CV6LU  0,23 ± 0,23 0,18 ± 0,1

a
 0,30 ± 0,2

a
 0,36 ± 0,37

b
 

S CV6LU  0,06 ± 0,07 0,06 ± 0,07 0,05 ± 0,04 0,07 ± 0,06 

Nota: FC = frequência cardíaca; P (s) = largura de onda P; P (mV) = amplitude de onda P; PR (s) = 
intervalo PR; QRS (s) = largura do complexo QRS; R (mV) = amplitude da onda R; QT (s) = intervalo 
QT; R CV5RL= amplitude da onda R em CV5RL em mV; S CV5RL= amplitude da onda S em CV5RL 
em mV; R CV6LL= amplitude da onda R em CV6LL em mV; S CV6LL= amplitude da onda S em 
CV6LL em mV; R CV6LU= amplitude da onda R em CV6LU em mV; S CV6LU= amplitude da onda S 
em C6LU em mV; (s) = segundos; (mV) = milivolts; CMH = cardiomiopatia hipertrófica; n = número de 
animais,

 a,b
 indicadores de diferenças estatísticas. 

Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

 

A amplitude da onda P em derivação DII foi significativamente maior nos 

animais com CMH (P<0,0001); e a amplitude da onda R em derivação DII e em 

precordiais CV6LL e CV6LU foi significativamente maior nos animais com CMH 

(P=0,026, P=0,0091 e P=0,037, respectivamente). A frequência cardíaca foi 

estatisticamente inferior nos animais suspeitos (P=0,02). Não foram observadas 

diferenças estatísticas nos demais parâmetros eletrocardiográficos avaliados. 

Dentre os animais com parâmetros eletrocardiográficos sugestivos de 

sobrecarga atrial esquerda (n=8), apenas dois gatos com CMH realmente 

apresentavam aumento de átrio esquerdo ao ecocardiograma. Por outro lado, dentre 

os gatos com aumento atrial esquerdo detectado ao ecocardiograma (n=8), apenas 

dois apresentaram alterações eletrocardiográficas sugestivas de sobrecarga atrial 

esquerda. Desta forma, a sensibilidade do ECG em detectar aumento de AE em 

toda população estudada (n=82) foi de 25,00% e a especificidade foi de 91,89%, 
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com acurácia de 85,36%, valor preditivo positivo (VPP) de 25,00% e valor preditivo 

negativo (VPN) de 91,89%. A razão de probabilidade positiva (RPP) foi de 3,083 e a 

razão de probabilidade negativa (RPN) foi de 0,816. Não foi observada correlação 

positiva estatisticamente significativa entre a duração de onda P do 

eletrocardiograma e a relação AE/Ao do ecocardiograma. 

Dentre os animais com parâmetros eletrocardiográficos sugestivos de 

sobrecarga ventricular esquerda (n=8), cinco realmente apresentavam aumento da 

espessura do septo interventricular e/ou da parede livre do VE ao ecocardiograma 

(quadro condizente com hipertrofia). Por outro lado, de todos os gatos com CMH 

detectada ao ecocardiograma (n=22), apenas cinco apresentaram alterações 

eletrocardiográficas sugestivas de sobrecarga ventricular esquerda. Desta forma, a 

sensibilidade do ECG em detectar sobrecarga ventricular esquerda foi de 22,73% e 

a especificidade foi de 95,00%, com acurácia de 89,02% (VPP de 62,50% e VPN de 

91,89%). A razão de probabilidade positiva (RPP) foi de 4,546 e a razão de 

probabilidade negativa (RPN) foi de 0,813. 

Avaliando a população total (n=82), ao correlacionar a presença de 

cardiomiopatia hipertrófica e a detecção de sopro ao exame físico, pode-se observar 

que: 22 gatos apresentavam CMH ao ecocardiograma e 34 gatos apresentaram 

sopro à auscultação cardíaca. Destes animais com CMH (n=22), 15 apresentaram 

sopro à auscultação. Por outro lado, dos 34 animais com sopro à auscultação, 15 

apresentavam CMH. Desta forma, a sensibilidade da auscultação de sopro para 

detecção de CMH foi de 68,18% e a especificidade foi de 68,34%, com acurácia de 

68,29% (VPP de 44,11% e VPN de 85,41%). 

Nos grupo de gatos com CMH (n=22), alguns animais avaliados eram 

pertencentes à mesma família. Pode-se observar esta influência familial em três 

subgrupos populacionais: subgrupo I (composto por um pai e três filhos acometidos); 

subgrupo II (composto por um pai e um filho acometido); subgrupo III (composto por 

quatro gatos procedentes de mesmo gatil, com parentesco de segundo grau entre 

eles).  

Todos os animais da amostragem total de Persas (n=82) foram, também, 

submetidos à avaliação genética da mutação relacionada à doença renal policística 

autossômica dominante por meio de reação de PCR (PKD- polycystic kidney 

disease; teste genético para a mutação no exon 29 do gene PKD1 felino), afeção 

comum em felinos da raça Persa. Apesar de nenhum animal avaliado apresentar 
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alterações laboratoriais sugestivas de nefropatia (alterações em ureia, creatinina, 

eletrólitos e em exame de urina), nem alterações em exame clínico (anamnese e 

exame físico), e todos se encontrarem normotensos, nove gatos apresentaram teste 

genético positivo para a PKD (Quadro 2). Destes nove animais PKD positivos 

geneticamente, seis eram pertencentes ao grupo da CMH e três, do grupo normal. A 

proporção de gatos com PKD positivo no grupo da CMH foi estatisticamente maior 

que no grupo dos animais normais (P=0,0148; Gráfico 9). 

 
Quadro 2 - Gatos da raça Persa positivos para a mutação relacionada à doença renal policística 

autossômica dominante (PKD1) – São Paulo – 2014 

ID Grupo SIVAo 
(cm) 

SIVd 
(cm) 

PVEd 
(cm) 

Sintomas DRC PAS 
mmHg 

Ureia 
mg/dL 

Creatinina 
mg/dL 

8 Normais 0,49 0,49 0,49 Assintomático 132  74,9  1,33 

9 Normais 0,46 0,45 0,45 Assintomático 120
 
 49,0

 
 1,12 

17 Normais 0,40 0,40 0,42 Assintomático 142  53,1  1,25 

21 CMH 0,85 0,80 0,76 Assintomático 140 60,5 1,48 

22 CMH 0,62 0,51 0,42 Assintomático 144  30,1  0,88 

32 CMH 0,74 0,66 0,55 Assintomático 120 55,6
 
 1,45 

34 CMH 0,81 0,71 0,47 Assintomático 158 42,6 1,04 

35 CMH 0,73 0,60 0,49 Assintomático 126 46,4 1,16 

38 CMH 0,73 0,61 0,52 Assintomático 140 54,8 1,44 

Legenda: ID = identificação; CMH = cardiomiopatia hipertrófica; SIVAo = espessura diastólica do 
septo interventricular na região de via de saída do ventrículo esquerdo; SIVd = espessura 
diastólica do septo interventricular; PVEd = espessura diastólica da parede livre do 
ventrículo esquerdo; cm = centímetros; Sintomas DRC = manifestações clínicas 
relacionadas à doença renal crônica; PAS mmHg = média da pressão arterial sistólica em 
milímetros de mercúrio; mg/dL = miligramas por decilitro. 

Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

Gráfico 9 - Teste genético da doença renal policística (PKD1) em gatos da raça Persa nos diferentes 
grupos experimentais - São Paulo – 2014 

 

Legenda: CMH: cardiomiopatia hipertrófica; PKD+: positivo para a mutação no gene que causa a 
doença renal policística; PKD-: negativo para a mutação no gene que causa a doença 
renal policística. 

Fonte: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
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 Considerando a população avaliada dividida em grupo PKD positivo (n=9) e 

grupo PKD negativo (n=73), em relação aos parâmetros ecocardiográficos, não 

foram observadas diferenças em relação à função diastólica, ao aspecto e 

movimentação dos folhetos valvares, bem quanto aos fluxos transvalvares nos 

diferentes grupos. Porém, gatos da raça Persa PKD positivos apresentaram maior 

prevalência de hipertrofia miocárdica septal do que gatos negativos para esta 

mutação (P=0,0001). Não foram observadas diferenças estatísticas nos valores de 

pressão arterial sistólica e nos parâmetros eletrocardiográficos entre gatos com ou 

sem a mutação relacionada à PKD. 
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7 DISCUSSÃO 
 

 

7.1 ESTUDO POPULACIONAL DOS GATOS DA RAÇA PERSA 

 

 

 A população avaliada no presente estudo foi composta por gatos da raça 

Persa, machos ou fêmeas, de qualquer faixa etária, residentes no estado de São 

Paulo. Nos 100 gatos inicialmente avaliados, a prevalência da cardiomiopatia 

hipertrófica foi de 22%, a de cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito 

(CMAVD) de 1% e de outras cardiomiopatias, 1%. De acordo Kittleson et al. (1999), 

Chetboul et al. (2006a) e McDonald et al. (2007),  a CMH é a principal cardiopatia 

causadora de mortalidade e morbidade nos felinos. Em humanos, estima-se que a 

prevalência seja de um a cada 500 indivíduos (FERNANDEZ, 1998; GRAZIANO; 

ACQUATELLA, 2007); em gatos, a prevalência descrita na literatura varia de 8,5% 

(GRANSTRÖM et al., 2011) a 41,5% (PAIGE et al., 2009; MARY et al., 2010), com 

diferenças de acordo com o padrão racial avaliado. 

No presente trabalho, foram considerados suspeitos para a CMH, seis 

animais (6%). De acordo com dados da literatura, a CMH é uma doença miocárdica 

geneticamente e fenotipicamente heterogênea caracterizada por aumento na massa 

ventricular esquerda; o diagnóstico nem sempre é fácil e a intensidade e o padrão da 

hipertrofia ventricular é bastante variável nos animais acometidos, podendo existir 

animais com suspeita diagnóstica (grey zone) (CONNOLLY et al., 2003; BATY, 

2004; WESS et al., 2010; CÔTÉ et al., 2011). 

Considerando a população total investigada (n=82) após critérios de exclusão, 

a faixa etária dos animais com CMH foi estatisticamente superior à dos demais 

animais suspeitos e normais. De acordo com Trehiou-Sechi et al. (2012), em Persas, 

a CMH é mais comumente diagnosticada em animais mais velhos, com média de 

idade no diagnóstico de 11 anos, padrão diferente do encontrado em outras raças 

como Maine Coon e Ragdoll (onde a afecção é mais precoce) (GODIKSEN et al., 

2011; BORGEAT et al., 2014). No presente estudo, a média de idade dos animais 

com CMH foi de 6,7 anos, diferindo, em parte, da média relatada por Trehiou-Sechi 

et al. (2012). Porém, deve-se ressaltar que a maioria dos animais acometidos pela 

referida cardiomiopatia só obteve o diagnóstico após a realização do projeto, sendo 



106 

o diagnóstico realizado antes do surgimento de manifestações clínicas ou de 

suspeita da afecção. De acordo com Longeri et al. (2013), a CMH apresenta 

componente hereditário em algumas raças, mas sua incidência aumenta conforme a 

idade dos animais, à semelhança do que foi obtido no presente estudo. 

 A distribuição de machos e fêmeas na população total estudada (n=82) foi 

homogênea. Porém, a proporção de machos entre os acometidos pela CMH foi 

significativamente maior (63,64%). Segundo Chetboul et al. (2006a), Fuentes (2006) 

e Granström et al. (2011), a CMH é relatada mais frequentemente em gatos machos 

de meia idade, mas também pode ocorrer em fêmeas, em jovens ou idosos. Alguns 

estudos não referem diferenças na ocorrência da afecção entre machos e fêmeas, 

porém há relatos de que as manifestações podem ser precoces e mais evidentes 

nos indivíduos do sexo masculino (McDONALD et al., 2007; WARE, 2007; ABBOTT, 

2010; PAYNE et al., 2010). No presente estudo, a média de idade dos machos foi 

estatisticamente superior à faixa etária das fêmeas; e os animais com CMH também 

eram estatisticamente de maior média de idade. Desta forma, não se pode 

correlacionar diretamente se a CMH foi realmente mais prevalente nos machos ou 

se ocorreu mais nos animais de maior faixa etária, ou em ambos os casos. 

À avaliação ecocardiográfica convencional, 54 animais foram considerados 

normais quanto à CMH, seis gatos foram considerados suspeitos e 22 indivíduos já 

apresentavam alterações ecocardiográficas condizentes com a CMH. De acordo 

com Chetboul et al. (2006a) e Ferasin (2009b), a ecocardiografia em modo M e em 

modo bidimensional permite mensuração de estruturas, auxiliando na detecção de 

hipertrofia. Segundo Ware (2007), o limite superior da espessura da parede 

ventricular esquerda e do septo interventricular na diástole é considerado entre 0,5 a 

0,55 cm. Porém, de acordo com Gundler, Tidholm e Häggström (2008) e Côté et al. 

(2011), alguns autores só consideram hipertrofia em gatos quando a espessura da 

parede ventricular esquerda e/ou do septo interventricular ultrapassa 0,6 cm. Desta 

forma, seguindo os dados de literatura e com a intenção de melhorar a 

especificidade da avaliação, considerou-se hipertrofia apenas nos animais com 

espessuras iguais ou superiores a 0,6 cm; e consideraram-se normais apenas os 

com valores inferiores a 0,5 cm.  

À avaliação ecocardiográfica dos 82 animais, o diâmetro do átrio esquerdo 

(AE) e a relação átrio esquerdo-aorta (AE/Ao) foram maiores nos animais 

acometidos pela CMH em relação aos demais. Observaram-se diferenças na 



107 

velocidade e no gradiente de pressão do fluxo aórtico, que foram maiores nos 

acometidos quando comparados aos animais normais. Dentre os animais com CMH, 

a presença de hipertrofia miocárdica septal em região de via de saída do ventrículo 

esquerdo (SIVAo) ocorreu em 90,90% dos casos. Segundo a literatura, o 

ecocardiograma é o melhor meio diagnóstico não invasivo para a diferenciação de 

CMH de outras cardiomiopatias e permite caracterizar anormalidades funcionais e 

estruturais (CHETBOUL et al., 2006a; CHETBOUL et al., 2006b; SIMPSON et al., 

2007; GUNDLER; TIDHOLM; HÄGGSTRÖM, 2008).  Em consequência da disfunção 

diastólica e dos fluxos regurgitantes, o átrio aumenta de tamanho, às vezes de forma 

acentuada, mas o volume ventricular esquerdo permanece normal ou diminuído 

(GUNDLER; TIDHOLM; HÄGGSTRÖM, 2008; SCHÖBER et al., 2007; LINNEY et al., 

2014), justificando os resultados encontrados. De acordo com Trehiou-Sechi et al. 

(2012), em Persas, a forma mais comum da CMH é a hipertrofia miocárdica septal, 

compatível com o que foi encontrado no presente trabalho. A presença desta 

hipertrofia septal em região de via de saída do ventrículo esquerdo (região septal 

basal) também pode justificar o maior gradiente de pressão e a maior velocidade do 

fluxo aórtico nos animais acometidos, pois o septo interventricular hipertrofiado pode 

dificultar a passagem do sangue na via de saída ventricular esquerda, conforme já 

relatado por outros autores (BOON, 2011; CHETBOUL et al., 2012). 

Ao exame eletrocardiográfico, o ritmo mais frequente foi o ritmo sinusal 

normal, seguido da taquicardia sinusal e arritmia sinusal. A arritmia sinusal foi 

observada apenas em alguns animais normais quanto à CMH e pode ser justificada 

pela presença de estenose de narina e outras alterações relacionadas à 

conformação braquicefálica dos Persas. De acordo com a literatura, alterações 

respiratórias podem levar à ativação do sistema nervoso autônomo parassimpático, 

que resulta em arritmia sinusal (ou arritmia respiratória), bradicardia ou parada 

sinusal (HARVEY et al., 2005; CÔTÉ; JAEGER, 2008). Não foram observadas 

diferenças quanto à ocorrência de ritmo sinusal ou taquicardia sinusal nos diferentes 

grupos. Apenas um animal, acometido pela CMH, apresentou complexos 

ventriculares prematuros (VPCs) isolados e polimórficos durante a monitorização. 

Dentre os distúrbios de condução e bloqueios, observou-se presença de bloqueio de 

ramo direito (BRD) completo e incompleto, de bloqueio de fascículo anterior 

esquerdo (BFAE) e de bloqueio atrioventricular de primeiro grau. De acordo com 

Tilley e Goodwin (1995), alterações eletrocardiográficas são comuns em animais 
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com CMH e incluem: alterações indicativas de aumento atrial e ventricular, 

taquiarritmias ventriculares ou supraventriculares e desvio de eixo para a esquerda. 

Fibrilação atrial pode ser observada em alguns gatos; e também pode haver 

desenvolvimento de bloqueios fasciculares e de alterações na condução 

atrioventricular, com bloqueio atrioventricular completo ou bradicardia sinusal 

(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 

normais e suspeitos também apresentaram esses distúrbios de condução do 

estímulo cardíaco. 

De todos os animais avaliados, apenas dois gatos com CMH apresentaram 

distúrbio de repolarização ventricular, um com supradesnível de segmento ST de 0,2 

mV e outro com alteração na amplitude da onda T. De acordo com Ware (2007), a 

hipertrofia ventricular pode deflagrar desenvolvimento de áreas de isquemia, fibrose 

e hipóxia tecidual, podendo justificar as alterações eletrocardiográficas condizentes 

com alteração na repolarização ventricular. 

À avaliação eletrocardiográfica, os valores de amplitude de onda R na 

derivação DII e nas precordiais CV6LL e CV6LU foram maiores nos animais 

acometidos pela CMH em relação aos demais. Segundo Tilley (1992) e Harvey et al. 

(2005), amplitude da onda R superior a 0,9 mV em derivação DII e superior a 1,0 mV 

em precordiais CV6LL e CV6LU em gatos são alterações eletrocardiográficas 

sugestivas de sobrecarga ventricular (seja concêntrica ou excêntrica). Apesar dos 

valores de amplitude de onda R nestas diferentes derivações serem superiores nos 

gatos com CMH em relação aos demais, nem todos os gatos com CMH avaliados no 

trabalho atual apresentaram amplitudes acima do valor de referência para a espécie. 

De acordo com Bacharova (2009), Bender et al. (2012) e Rowin et al. (2012), o 

eletrocardiograma (ECG) apresenta baixa sensibilidade na detecção de sobrecargas 

e há baixa correlação entre a amplitude do QRS e o grau de hipertrofia em humanos. 

Porém, o ECG apresenta boa especificidade no diagnóstico hipertrofia ventricular no 

homem (LAKDAWALA et al., 2011). 

Apesar do exame ecocardiográfico demonstrar diferença estatística em 

relação ao tamanho do átrio esquerdo (significativamente maior nos gatos com 

CMH), não foram observadas diferenças eletrocardiográficas em relação à duração 

da onda P (que poderia sugerir sobrecarga atrial esquerda) nos diferentes grupos. 

Resultados semelhantes já foram demonstrados em trabalhos citados na literatura, 
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onde o eletrocardiograma foi um pobre indicador de sobrecarga atrial nos gatos 

(MOISE et al., 1986). No presente trabalho, observou-se amplitude da onda P 

significativamente maior nos animais com CMH quando comparados com os demais. 

Porém, nenhum gato apresentou sobrecarga atrial direita ao ecocardiograma e 

nenhum animal apresentou alterações eletrocardiográficas que sugerissem aumento 

atrial direito (amplitude da onda P estava dentro da normalidade em todos os 

animais). 

No presente trabalho, a sensibilidade do ECG em detectar aumento de AE foi 

de 25% e a especificidade foi de 91,89%, com acurácia de 85,36%. De acordo com 

Moise et al. (1986), o eletrocardiograma não é um exame sensível para detectar 

aumento de AE em gatos; e Schöber et al. (2007) encontraram resultados com baixa 

sensibilidade mas boa especificidade, à semelhança dos resultados deste trabalho. 

Além da baixa sensibilidade e da especificidade média a alta do ECG em detectar 

aumento de AE, não foi observada correlação entre a duração de onda P do 

eletrocardiograma e a relação AE/Ao do ecocardiograma, diferentemente de outros 

trabalhos citados na literatura veterinária (SCHÖBER et al., 2007) e humana (RYAN 

et al., 1995; NAMDAR et al., 2012), onde houve correlação positiva entre onda P e 

tamanho atrial esquerdo. 

A razão de probabilidade (também interpretável como razão de 

verossimilhança) pode ser utilizada para determinar o valor de um teste diagnóstico 

e é expressa em chances (SIEGEL; CASTELLAN, 1988; NETER et al., 1996). Estas 

razões expressam quantas vezes mais provável (ou menos) se encontra um 

resultado de um teste em indivíduos acometidos comparado com os não 

acometidos. Quanto maior a razão de probabilidade positiva (RPP), melhor o teste (é 

mais provável do resultado ser verdadeiro positivo do que falso-positivo); e quanto 

menor a razão de probabilidade negativa (RPN), melhor o teste (é mais provável de 

ser um verdadeiro resultado negativo do que um falso-negativo) (SIEGEL; 

CASTELLAN, 1988; NETER et al., 1996). No presente trabalho, a RPP para 

avaliação de sobrecarga atrial esquerda pelo ECG foi de 3,08 e a RPN foi de 0,81. 

Desta forma, a chance do ECG detectar sobrecarga de AE em indivíduos que 

realmente tenham aumento de AE é 3,08 vezes maior que a chance de detectar 

sobrecarga de AE em indivíduos que não apresentam o aumento. Por outro lado, a 

chance do ECG não detectar sobrecarga de AE em indivíduos que apresentam 
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aumento do AE é 0,81 vezes a chance de não detectar sobrecarga de AE em 

indivíduos que realmente não tenham esse aumento atrial. 

No presente estudo, a sensibilidade do ECG em detectar sobrecarga 

ventricular esquerda foi de 22,73% e a especificidade foi de 95%, com acurácia de 

89,02%. De acordo com Lakdawala et al. (2011), o ECG apresenta boa 

especificidade mas baixa sensibilidade em detectar aumentos ventriculares. Em 

humanos, o diagnóstico eletrocardiográfico de hipertrofia ventricular é baseado no 

aumento da voltagem dos complexos QRS em diferentes derivações (MURPHY et 

al., 1985; KONNO et al., 2005; BACHAROVA, 2009); e a combinação destes 

critérios pode aumentar a sensibilidade do método, permitindo seu uso como exame 

de triagem com maior segurança. Em gatos, poucos estudos foram realizados 

quanto à sensibilidade e especificidade do ECG na detecção de hipertrofia 

ventricular. MOISE et al. (1986) constataram que o ECG indicou incorretamente 

aumento ventricular em gatos com hipertireoidismo e não detectou consistentemente 

a presença de sobrecarga ventricular em pacientes com CMH, mostrando a baixa 

sensibilidade do ECG para esta finalidade. 

A RPP para avaliação de sobrecarga ventricular esquerda pelo ECG foi de 

4,54 e a RPN foi de 0,81. Desta forma, a chance do ECG detectar sobrecarga 

ventricular esquerda em indivíduos que realmente tenham hipertrofia é 4,54 vezes 

maior que a chance de detectar sobrecarga ventricular esquerda em indivíduos sem 

aumento. Por outro lado, a chance do ECG não detectar sobrecarga ventricular 

esquerda em indivíduos com hipertrofia é 0,81 vezes a chance de não detectar 

sobrecarga ventricular esquerda em indivíduos sem aumento. 

Apesar do exame eletrocardiográfico não permitir diagnóstico preciso de 

hipertrofia de VE neste estudo, a presença de alterações eletrocardiográficas 

sugestivas de sobrecarga ventricular foram bastante consistentes com CMH 

(especificidade de 95%). A ausência de alterações no ECG não exclui a CMH, mas a 

presença dessas alterações aumenta bastante a suspeita de CMH nesses animais. 

O mesmo não é válido para sobrecargas atriais (sensibilidade e especificidade 

insuficientes para um bom diagnóstico). Segundo Bacharova (2009), Bender et al. 

(2012) e Rowin et al. 2012, apesar da baixa sensibilidade do ECG em detectar 

sobrecarga do VE, a presença de alterações eletrocardiográficas que sugerem 

hipertrofia ventricular pode ser considerada um marcador prognóstico e de 

gravidade, permitindo estratificação de risco desses pacientes. De acordo com 
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Killian et al. (2010) e Grossman et al. (2012), devido ao baixo valor preditivo positivo 

do ECG em detectar hipertrofia, pode haver necessidade de confirmação 

ecocardiográfica, principalmente, em indivíduos mais jovens. A habilidade do ECG 

em estimar a hipertrofia ventricular é baixa e os argumentos a favor de seu uso 

como ferramenta diagnóstica na CMH estão relacionados ao baixo custo e boa 

disponibilidade do método (BACHAROVA, 2009; ROWIN et al., 2012). 

Segundo Rush et al. (2002), Ferasin et al. (2003) e Côté et al. (2011), a 

ocorrência de sopro sistólico, tanto por regurgitação mitral quanto por obstrução de 

via de saída de ventrículo esquerdo, é comum em gatos com CMH, mas alguns 

animais não apresentam sopro, apesar da presença de hipertrofia ventricular 

importante. No presente estudo, 41,46% dos animais apresentaram sopro em bordo 

esternal à auscultação de bulhas cardíacas, porém, nem todos os animais que 

manifestaram sopro tinham cardiomiopatia. A sensibilidade da auscultação de sopro 

para a detecção de CMH foi de 68,18% e a especificidade foi de 68,34%, com 

acurácia de 68,29%. Segundo Côté et al. (2004), Payne et al. (2010) e Wagner et al. 

(2010), a presença de sopro não é diagnóstico de CMH em gatos, apresentando 

uma baixa sensibilidade e especificidade, à semelhança dos resultados obtidos. No 

estudo de Paige et al. (2009), 31 a 62% dos gatos com sopro apresentavam 

diferentes graus de hipertrofia ventricular; e a presença de sopro de maior grau 

apresentou maior especificidade e sensibilidade para a CMH. No presente estudo, 

intensidade do sopro foi maior nos indivíduos acometidos pela CMH em comparação 

aos indivíduos normais, corroborando com as informações descritas na literatura. 

 Segundo Ferasin et al. (2003) e Ware (2007), som diastólico de galope (S4) 

também pode ser auscultado, principalmente quando a insuficiência cardíaca é 

evidente ou eminente. No presente estudo, apenas três animais apresentaram ritmo 

de galope e somente um destes animais apresentava CMH. Portanto, não foi 

possível correlacionar os achados do ritmo de galope com os dados da literatura 

neste estudo. 

No presente projeto, muitos dos animais do grupo com CMH eram 

pertencentes a um mesmo grupo familial. Pode-se obter, ao menos, três famílias 

distintas com indivíduos acometidos pela mesma cardiomiopatia (relação de 

parentesco, irmãos e primos). De acordo com Kittleson (2009a), Granström et al. 

(2011) e Longeri et al. (2013), a CMH apresenta herança genética em algumas 

famílias de gatos. Em algumas raças como o Persa, sabe-se do componente familial 
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da CMH, mas ainda não se conhece a forma de transmissão nem a mutação 

envolvida. 

De acordo com Côté et al. (2011), nas afeções genéticas com padrão de 

herança autossômica dominante (padrão comumente observado na CMH das raças 

já estudadas geneticamente), espera-se encontrar tanto machos quanto fêmeas 

acometidos, e os indivíduos com a afecção podem ser heterozigotos ou 

homozigotos.  No presente estudo, pode-se notar machos e fêmeas acometidos, 

famílias onde o pai e os filhos apresentavam CMH, além de animais acometidos com 

parentesco de segundo grau e pertencentes a um mesmo gatil, o que condiz com os 

dados da literatura, mas não permite comprovação do tipo de herança genética 

envolvida. 

Para a avaliação genética e pesquisa de possíveis alterações relacionadas à 

cardiomiopatia hipertrófica, dos 82 animais, foram selecionados os 20 gatos normais 

com maior faixa etária e os 22 animais com CMH. De acordo com Ferasin et al. 

(2003) e Baty (2004), devido à penetrância incompleta, a prevalência da CMH 

aumenta significativamente de acordo com a faixa etária (FERASIN et al., 2003; 

CHETBOUL et al., 2012) e alguns animais, apesar de apresentarem mutação, 

desenvolvem a afecção mais tardiamente, principalmente gatos da raça Persa 

(TREHIOU-SECHI et al., 2012). Portanto, a escolha dos animais mais velhos foi 

baseada na literatura. 

Avaliações e discussões mais detalhadas sobre os resultados encontrados 

serão descritas a seguir, considerando-se apenas os animais dos grupos 

experimentais (n=42: sendo 20 normais e 22 com CMH). 

 

 

7.2 ANÁLISE DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

 Nos 42 gatos Persas que participaram da etapa de avaliação genética, a 

distribuição de machos e fêmeas foi homogênea. Apesar do aparente predomínio de 

machos no grupo da CMH, não foram observadas diferenças estatísticas entre os 

grupos (normais e com CMH). Conforme citado anteriormente e de acordo com 

dados da literatura, há relatos de predisposição sexual na CMH (onde machos são 

mais acometidos), mas alguns trabalhos não mostram diferenças na prevalência 
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entre machos e fêmeas, demonstrando apenas uma tendência à maior gravidade em 

machos (McDONALD et al., 2007; WARE, 2007; ABBOTT, 2010; PAYNE et al., 

2010). 

 Observou-se diferença estatística na idade dos animais, com gatos de maior 

faixa etária no grupo normal. Esta diferença pode ser justificada pelo critério de 

escolha do grupo experimental, onde propositalmente optou-se pela seleção dos 

animais mais velhos, na tentativa de não selecionar “falsos normais”, ou seja, 

animais com mutação e ainda sem alterações evidentes (já que a penetrância é 

incompleta e a idade de aparecimento de alterações clínicas ocorre mais 

tardiamente nos Persas) (FERASIN et al., 2003; BATY, 2004; CHETBOUL et al., 

2012; TREHIOU-SECHI et al., 2012). 

 A proporção de animais inteiros no grupo com CMH foi superior à do grupo 

normal. De acordo com a literatura, não há relatos de influência hormonal (animais 

inteiros ou castrados) com a presença ou ausência da CMH. Segundo Fuentes 

(2006) e Freeman et al. (2012), outras causas atribuídas à CMH incluem: maior 

sensibilidade ou maior produção de catecolaminas; resposta anormal de hipertrofia 

frente à isquemia, à fibrose ou a fatores tróficos; e influências relacionadas à taxa de 

crescimento e a fatores nutricionais. No presente estudo, como o grupo normal foi 

composto por animais mais velhos, a chance de selecionar gatos já submetidos à 

castração foi maior, podendo justificar este resultado encontrado. 

 Ao avaliar as manifestações clínicas do sistema cardiorrespiratório 

(relacionadas ou não à presença da cardiomiopatia hipertrófica), a maioria da 

população estudada era assintomática (83,34%). Segundo Rush et al. (2002), 

Fuentes (2006) e Côté et al. (2011), gatos com CMH podem permanecer 

assintomáticos por anos; podem desenvolver insuficiência cardíaca congestiva, 

tromboembolismo arterial sistêmico ou morte súbita; ou podem não apresentar 

nenhuma evolução da cardiopatia, morrendo por causas não cardíacas (PAYNE et 

al., 2010; PAYNE et al., 2013). Considerando-se o grupo com CMH, 68,19% dos 

gatos avaliados eram assintomáticos. Segundo Atkins et al. (1992), Rush et al. 

(2002) e Riesen et al. (2008), as principais manifestações clínicas observadas 

incluem alterações respiratórias decorrentes de congestão/edema pulmonar ou 

efusão pleural, como taquipneia, ofegação, cansaço fácil, cianose e dispneia. Alguns 

gatos com cardiomiopatia podem apresentar pré-síncope, síncope e fraqueza 

(BATY, 2004). No presente estudo, as principais manifestações clínicas relatadas 
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foram dispneia, cansaço e pré-síncope, porém nem sempre correlacionadas apenas 

com CMH, já que muitos animais também apresentavam alterações decorrentes da 

síndrome do braquicefálico. 

A população estudada, maioria assintomática, praticamente não apresentou 

alterações ao exame físico. Dentre as alterações observadas, apenas seis animais 

(14,28%) estavam dispneicos à avaliação do padrão respiratório por meio de 

inspeção direta. Porém, destes dispneicos, cinco apresentavam dispneia inspiratória 

(correlacionada com estenose de narinas e alterações em vias respiratórias 

decorrentes de síndrome do braquicefálico); e apenas um animal apresentava 

padrão de dispneia mista (gato acometido por CMH de grau importante; com 

crepitação em campos pulmonares à auscultação). Segundo Kittleson e Kienle 

(1998) e Fox et al. (1999), a disfunção diastólica presente na CMH pode levar ao 

desenvolvimento da insuficiência cardíaca congestiva, visto que as pressões de 

preenchimento ventricular estão aumentadas, o que se transmite às pressões do 

átrio esquerdo e veias pulmonares (LINNEY et al., 2014). Desta forma, edema 

pulmonar cardiogênico e/ou efusão pleural podem ocorrer devido à insuficiência 

cardíaca congestiva esquerda (ABBOTT; MCLEAN, 2006; CÔTÉ et al., 2011), 

justificando a presença da dispneia no animal em questão, que se apresentava em 

possível quadro de edema pulmonar. 

Ao avaliar os 42 animais, 64,28% apresentaram sopro em bordo esternal à 

auscultação de bulhas cardíacas, sendo que a intensidade do sopro foi maior nos 

indivíduos acometidos pela CMH em comparação aos indivíduos normais. De acordo 

com Rush et al. (2002) e Ferasin et al. (2003), a ocorrência de sopro sistólico é 

justificada pela turbulência causada tanto na regurgitação mitral quanto na obstrução 

de via de saída de ventrículo esquerdo, e ocorre em 44-72% dos gatos com CMH. 

No presente trabalho, correlacionando-se a detecção do sopro ao exame físico e a 

presença de fluxos turbulentos (de insuficiências ou obstruções), pode-se observar 

que a sensibilidade e a especificidade da auscultação de sopro como indicador de 

anormalidades ecocardiográficas são baixas em gatos. Conforme já mencionado 

anteriormente, de acordo com Paige et al. (2009), Payne et al. (2010) e Wagner et 

al. (2010), nem todo gato com sopro apresenta cardiopatia e nem todo gato com 

cardiomiopatia apresenta sopro, à semelhança dos resultados encontrados. 

Ao exame eletrocardiográfico dos 42 animais, o ritmo mais frequente foi o 

ritmo sinusal normal, seguido da taquicardia sinusal, sem diferenças quanto à 
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ocorrência nos diferentes grupos. Apenas um animal, acometido pela CMH, 

apresentou complexos ventriculares prematuros (VPCs) isolados e polimórficos 

durante a monitorização. Os distúrbios de condução e bloqueios encontrados não 

apresentaram diferenças em relação à sua ocorrência nos grupos. De acordo com 

Tilley e Goodwin (1995), alterações eletrocardiográficas são comuns em animais 

com CMH e incluem: alterações indicativas de sobrecarga, taquiarritmias 

ventriculares ou supraventriculares, desvio de eixo para a esquerda, bloqueios 

fasciculares ou atrioventriculares (HARVEY et al., 2005; CÔTÉ; JAEGER, 2008). 

Dois gatos com CMH apresentaram distúrbio de repolarização ventricular, o 

que pode ser justificado, conforme mencionado anteriormente, pelo desenvolvimento 

de áreas de isquemia, fibrose e hipóxia tecidual resultantes da hipertrofia miocárdica 

(TILLEY; GOODWIN, 1995; WARE, 2007). 

Os valores de amplitude de onda R na derivação DII e na precordial CV6LL 

foram maiores nos animais acometidos pela CMH. Conforme citado anteriormente, 

aumento na amplitude da onda R e/ou na duração do complexo QRS está 

relacionado a sobrecargas ventriculares (TILLEY, 1992; HARVEY et al., 2005; 

CÔTÉ; JAEGER, 2008). Apesar dos valores de amplitude de onda R nestas 

diferentes derivações serem superiores nos gatos com CMH em relação aos demais, 

nem todos os gatos com CMH avaliados no trabalho atual apresentaram amplitudes 

acima do valor de referência para a espécie.  

A duração e a amplitude da onda P foram maiores nos gatos com CMH. A 

maior duração da onda P nos animais com CMH pode ser justificada pelo maior 

diâmetro do átrio esquerdo observado ecocardiograficamente nos mesmos. Já em 

relação à amplitude da onda P, nenhum gato apresentou sobrecarga atrial direita ao 

ecocardiograma e nenhum animal apresentou alterações eletrocardiográficas que 

sugerissem aumento atrial direito (amplitude da onda P estava dentro da 

normalidade em todos os animais). 

Considerando-se apenas os animais dos grupos experimentais (n=42), a 

sensibilidade do eletrocardiograma em detectar aumento do átrio esquerdo foi de 

25% e a especificidade 94,21%, resultado consistente com os dados de literatura já 

citados, onde a sensibilidade do ECG para detecção de aumento atrial esquerdo é 

baixa (MOISE et al., 1986; SCHÖBER et al., 2007). Já em relação à detecção de 

sobrecarga de ventrículo esquerdo, a sensibilidade foi baixa (18,19%) com 

especificidade de 100%. Desta forma, todos os gatos com sobrecarga ventricular 
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esquerda ao eletrocardiograma realmente apresentavam hipertrofia miocárdica, 

resultado consistente com os dados descritos na literatura humana (BACHAROVA, 

2009; LAKDAWALA et al., 2011) e veterinária (MOISE et al., 1986), embora nenhum 

destes estudos tenha demonstrado 100% de especificidade. Esta especificidade de 

100% pode ser justificada pelo baixo número de animais avaliados no trabalho atual.  

A mensuração da pressão arterial sistólica foi utilizada como critério de 

exclusão e inclusão para os grupos experimentais, já que a hipertensão arterial 

sistêmica faz parte do diagnóstico diferencial de hipertrofia miocárdica. Apesar deste 

critério, oito animais apresentaram valores de pressão arterial sistólica superiores ao 

limite de normalidade de 150 mmHg (cinco gatos normais e três com CMH) e mesmo 

assim participaram do projeto. Destes animais, quatro apresentaram aumento 

discreto da pressão arterial sistólica, com valores entre 160 e 166 mmHg; dois 

apresentaram aumento moderado; e dois apresentaram aumento importante, com 

valores de 180 mmHg (todos do grupo normal). Chetboul et al. (2012) consideraram, 

para inclusão de gatos no grupo de CMH de seu estudo, animais com valores de 

pressão arterial sistólica de até 160 mmHg; e valores maiores também foram obtidos 

em animais tensos e agitados durante a mensuração. Segundo Brown et al. (2007), 

pressão arterial sistólica de até 160 mmHg apresenta baixo risco de lesão em 

órgãos-alvo (olhos, rins, sistema nervoso central e coração). Ainda segundo o 

consenso escrito por Brown et al. (2007), para que se possa fechar o diagnóstico de 

hipertensão arterial sistêmica, há necessidade de mais de uma mensuração (em 

momentos distintos), de correlação com doenças de base e lesão em órgãos-alvo, e 

de exclusão do estresse como causa de falso aumento de pressão (hipertensão 

secundária ao estresse no momento da mensuração). Todos animais com aumento 

de pressão arterial sistólica do presente estudo apresentaram-se bastante agitados 

durante a mensuração, podendo justificar esta elevação (secundária ao estresse). 

Além disso, nenhum animal com aumento de pressão arterial sistólica apresentou 

outras alterações sistêmicas que pudessem sugerir um quadro de hipertensão 

arterial crônico. O único gato com CMH e aumento moderado da pressão arterial 

(176 mmHg) não foi excluído da avaliação por apresentar-se extremamente agitado 

durante a realização do exame e por ter histórico de pressão arterial sistólica normal 

em outras avaliações prévias ao estudo (este paciente já apresentava diagnóstico de 

CMH há três anos). Os dois gatos normais com aumento importante da pressão 

arterial (180 mmHg) continuaram na avaliação por não fazerem parte do grupo da 
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CMH (apresentavam espessuras miocárdicas normais) e por também estarem muito 

agitados no momento da mensuração.  

 Hipertensão arterial sistêmica, nefropatia e hipertireoidismo são as principais 

causas de hipertrofia miocárdica secundária em felinos e devem ser excluídas para 

que se possa fazer o diagnóstico de CMH idiopática (NUNEZ et al., 2004; 

SAMPEDRANO et al., 2006; SIMPSOM et al., 2008). Nenhum animal avaliado 

apresentou alterações significativas nos exames hematológicos e bioquímicos. Os 

valores de hormônio tireoidiano T4 total encontraram-se dentro da normalidade, 

excluindo-se, assim, a possibilidade de hipertireoidismo. Nenhum animal apresentou 

infecções evidentes, alterações hepáticas ou renais primárias ou qualquer outra 

enfermidade que pudesse interferir no sistema cardiovascular. Outras causas 

secundárias de hipertrofia ventricular incluem a estenose aórtica e a acromegalia 

(MCDONALD et al., 2006a), e ambas também foram excluídas nos animais em 

questão. 

 Conforme citado anteriormente e de acordo com dados da literatura, 

considerou-se hipertrofia quando a espessura da parede ventricular esquerda e/ou 

do septo interventricular, avaliada ecocardiograficamente, ultrapassou 0,6 cm 

(GUNDLER; TIDHOLM; HÄGGSTRÖM, 2008). Apesar de alguns autores 

considerarem como limite superior de normalidade valores de 0,5 ou 0,55 cm 

(WARE, 2007; BOON, 2011), optou-se pelo valor de corte de 0,6 cm para evitar a 

escolha de animais com valores próximos à normalidade e para aumentar a 

especificidade do método na detecção de hipertrofia.  

À avaliação ecocardiográfica dos 42 animais, o diâmetro do átrio esquerdo e a 

relação átrio esquerdo-aorta foram maiores nos animais acometidos pela CMH em 

relação aos demais. Observaram-se diferenças na velocidade e no gradiente de 

pressão do fluxo aórtico, que foram maiores nos acometidos quando comparados 

aos animais normais. Conforme já mencionado anteriormente, o ecocardiograma é o 

melhor meio para diagnóstico não invasivo de CMH, permitindo caracterizar 

hipertrofia (simétrica ou assimétrica) e anormalidades funcionais ou estruturais 

(CHETBOUL et al., 2006a; CHETBOUL et al., 2006b; SIMPSON et al., 2007).  Em 

consequência da disfunção diastólica e dos fluxos regurgitantes, o átrio aumenta de 

tamanho, às vezes de forma importante, devido à sobrecarga de pressão 

(GUNDLER; TIDHOLM; HÄGGSTRÖM, 2008; FERASIN, 2009a; LINNEY et al., 

2014). Segundo Ware (2007) e Linney et al. (2014), o aumento atrial, decorrente da 
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disfunção diastólica e de pressões de enchimento ventricular aumentadas, pode 

variar de discreto a importante, e a parede atrial também pode se apresentar 

espessada nos quadros de CMH, justificando os resultados encontrados no presente 

estudo.  

Conforme já discutido anteriormente, dentre os animais com CMH, a presença 

de hipertrofia miocárdica septal em região basal de via de saída do ventrículo 

esquerdo (SIVAo) ocorreu em 90,90% dos casos, o que está em concordância com 

os resultados já publicados quanto aos parâmetros ecocardiográficos na raça Persa 

(TREHIOU-SECHI et al., 2012) e pode justificar o maior gradiente de pressão e a 

maior velocidade do fluxo aórtico nos animais acometidos, já que o septo 

interventricular hipertrofiado pode dificultar a passagem do sangue na via de saída 

ventricular esquerda (BOON, 2011). 

De acordo com a classificação utilizada por Wess, Sarkar e Hartmann (2010) 

em 10 gatos acometidos no presente estudo, a CMH foi considerada de grau 

discreto; em nove gatos, de grau moderado; e em três, de grau importante. Os gatos 

com CMH importante (cujo critério de gravidade utilizado envolve apenas o diâmetro 

do átrio esquerdo e o grau de espessura miocárdica) também apresentavam 

algumas alterações hemodinâmicas evidentes, como insuficiências valvares, 

movimento anterior sistólico da valva mitral, padrão restritivo de disfunção diastólica 

e obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo. De acordo com Chetboul et al. 

(2006b) e Gundler, Tidholm e Häggström (2008), o ecocardiograma permite 

identificação e quantificação de áreas de hipertrofia na parede ventricular, no septo 

interventricular ou nos músculos papilares; mas apenas a correta interpretação das 

informações permite avaliação e estratificação de riscos (GRAZIANO; 

ACQUATELLA, 2007). 

Quanto à avaliação dos aparelhos valvares, sete animais com CMH 

apresentaram movimento anterior sistólico da valva mitral (MAS). De acordo com 

Graziano e Acquatella (2007), a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo é 

devida ao movimento anterior sistólico da valva mitral na maioria dos pacientes 

humanos (>95%). Com a obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo 

esquerdo, o movimento anterior sistólico mitral ou o fechamento parcial da valva 

aórtica podem ser visibilizados e, na modalidade Doppler, pode-se detectar 

insuficiência valvar mitral e aumento na velocidade do fluxo de saída do ventrículo 

esquerdo (NELSON; COUTO, 2005; WARE, 2007; BOON, 2011). 
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Turbulência sistólica em via de saída do ventrículo esquerdo com aumento na 

velocidade e no gradiente de pressão do fluxo aórtico (obstrução de via de saída do 

ventrículo esquerdo) foi observada em três gatos com CMH, todos com movimento 

anterior sistólico da valva mitral. Segundo Ware (2007) e Ferasin (2009), gatos com  

obstrução dinâmica do fluxo de saída do ventrículo esquerdo (cardiomiopatia 

hipertrófica obstrutiva) durante a sístole, apresentam maior gradiente de pressão 

sistólico entre o ventrículo e a via de saída. Esta obstrução aumenta o estresse de 

parede e a demanda miocárdica de oxigênio, promovendo o desenvolvimento de 

isquemia miocárdica (GUNDLER; TIDHOLM; HÄGGSTRÖM, 2008). 

Segundo Ware (2007) e Boon (2011), alterações no fluxo mitral decorrentes 

de CMH incluem 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, conjunto de alterações que caracterizam disfunção 

de relaxamento ventricular. Porém, as avaliações no fluxo transmitral e no TRIV 

sofrem influências de pré-carga, pós-carga e frequência cardíaca, não sendo 

patognomônicas de disfunção diastólica (CHETBOUL et al., 2006a; BOON, 2011). 

No presente estudo, a inversão de ondas E e A (ou seja, relação E/A menor que um) 

esteve presente tanto em animais normais quanto em animais com CMH. Fluxo 

transmitral com padrão restritivo de disfunção diastólica, caracterizando alteração na 

distensibilidade ventricular (relação E/A maior que dois; tempo de relaxamento 

isovolumétrico e de desaceleração da onda E diminuídos) foi observada em apenas 

um gato com CMH, indicando sobrecarga de pressão em átrio esquerdo. Nos 

demais animais, a relação E/A apresentou-se dentro da normalidade, não 

permitindo, isoladamente, diferenciação entre o padrão normal e o padrão 

pseudonormal.  

  

 

7.3 ANÁLISE GENÉTICA 

 

 

Nos 42 gatos da raça Persa do presente estudo, foram avaliados dois exons 

referentes a dois genes comumente relatados por apresentarem mutações que 

causam CMH familial em humanos: o exon 27 do gene MYBPC3 e o exon 5 do gene 
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ACTC1. De acordo com Meurs et al. (2009) e Marsiglia et al. (2014), os principais 

genes que codificam proteínas do sarcômero e que estão relacionados às mutações 

envolvidas na CMH familial humana são: gene da cadeia pesada da beta-miosina 

(MYH7), gene da proteína C miosina ligante (MYBPC3), gene da troponina cardíaca 

T (TNNT2), gene da troponina I (TNNI3), gene da alfa-tropomiosina (TPM1), gene 

regulador da cadeia leve de miosina (MYL2), gene essencial da cadeia leve de 

miosina (MYL3) e gene da alfa–actina cardíaca (ACTC1), sendo que este grau de 

heterogeneidade genética também é observado em famílias de gatos. 

Segundo Maron e Maron (2013) e Marsiglia (2013), aproximadamente 70% 

das mutações relacionadas à CMH humana familial estão localizadas nos genes da 

cadeia pesada da beta-miosina (MYH7) e da proteína C miosina ligante (MYBPC3). 

Mais de 240 mutações no gene MYBPC3 já foram descritas em humanos com CMH; 

e mutações neste gene são responsáveis por aproximadamente 30% de todos os 

casos de CMH familial descritos no homem (FRIES; HEANEY; MEURS, 2008; 

GODISKEN et al., 2011), sugerindo que este gene é importante na patogênese da 

afecção (BORGEAT et al., 2014). Mutações em diferentes regiões deste mesmo 

gene também já foram associadas com a CMH familial em Ragdolls e Maine Coons, 

demonstrando a importância deste gene também nos felinos (BORGEAT et al., 

2014). Desta forma, no presente trabalho, optou-se pela escolha do gene MYBPC3 

na investigação das possíveis mutações nos gatos da raça Persa (em região 

diferente da relatada no Maine Coon e no Ragdoll). 

De acordo com os resultados de Meurs et al. (2009), onde investigaram-se 

mutações nos oito principais genes envolvidos na patogênese da CMH em 

diferentes raças de gatos (excetuando-se o Persa), foram observados três 

polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNP) no exon 5 do gene ACTC1 felino (em 

16 animais) e um SNP no exon 27 do gene MYBPC3 (em 10 animais). Segundo 

Longeri et al. (2013), que avaliaram mutações relacionadas à CMH em diferentes 

raças de gatos, não foi possível identificar os polimorfismos A31P, A74T e R820W 

do gene MYBPC3 na raça Persa. Desta forma, baseando-se nestes trabalhos, 

optou-se pela escolha do exon 5 (do gene ACTC1) e do exon 27 (do gene 

MYBPC3), ainda não analisados em população de gatos da raça Persa. Apesar 

deste critério para seleção de genes avaliados, a escolha, ainda sim, pode ser 

considerada aleatória (visto que existem mais de 1400 mutações já descritas em 



121 

humanos, segundo a literatura) (MCTAGGART, 2002; HÄGGSTRÖM, 2003; 

MARON; MARON, 2013). 

 Foi identificado um polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) na posição 890 

do exon 5 do gene ACTC1 e três SNP no intron 5-6 do mesmo gene. Nenhum 

polimorfismo, adição ou deleção foi observado em outras regiões avaliadas no gene 

ACTC1. Apesar dos SNP observados neste estudo, os mesmos não se enquadram 

nos critérios de mutação causal da CMH porque não provocam mudança em 

aminoácidos, não promovem alteração estrutural na proteína codificada e não 

ocorreram exclusivamente em animais com CMH. Segundo Meurs et al. (2009), 

Longeri et al. (2013) e Marsiglia et al. (2014), para que uma mutação esteja 

relacionada com a CMH, a alteração no par de base deve resultar em mudança no 

aminoácido para outro de diferente polaridade, estrutura ou de diferente padrão 

ácido-base; e deve ocorrer exclusivamente nos indivíduos com CMH, o que não 

ocorreu no presente estudo. Segundo Kittleson (2009) e Ho (2011), a patofisiologia 

da CMH relacionada às mutações em genes que codificam proteínas do sarcômero 

ainda é pouco conhecida e controversa. Acredita-se que a proteína anormal 

produzida pelo gene mutado resulte em sarcômeros com função e contratilidade 

reduzidas, o que faz com que os sarcômeros funcionais tenham que trabalhar para 

suportar uma carga maior, levando à substituição de sarcômeros alterados por 

sarcômeros adicionais, o que resulta em hipertrofia miocárdica e desarranjo de 

miócitos e miofibrilas (KITTLESON, 2009; HO, 2011). Porém, segundo Marsiglia 

(2013), apesar do grande número de genes já descritos em humanos com CMH, os 

mecanismos moleculares que determinam a manifestação fenotípica ainda não 

foram elucidados. 

 Apesar da ausência de mutações significativas no presente trabalho, a 

identificação destes SNP pode ser útil para futuros estudos de CMH familial em 

diferentes raças de felinos. O estudo de Meurs et al. (2009), por exemplo, investigou 

a presença de mutações em algumas raças de gatos como Maine Coon, Norwergian 

Forest Cat, Sphynx, Siberiano e British Shorthair; permitiu identificação de 33 

polimorfismos de nucleotídeos únicos (SPN) em sete destes genes, mas nenhuma 

mutação esteve relacionada à causa de CMH nestas raças. Apesar da ausência de 

resultados conclusivos, o estudo de Meurs et al. (2009), assim como o presente 

estudo, fornecem informações que auxiliam na elaboração de novas pesquisas. 
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 Em relação ao exon 27 do gene MYBPC3, não foram observados 

polimorfismos de nucleotídeo único (SNP), adição ou deleção nas regiões avaliadas 

no presente estudo. Desta forma, o exon 27 do gene MYBPC3 não está relacionado 

à CMH familial em gatos da raça Persa. Segundo o estudo de Meurs et al. (2009), 10 

gatos de diferentes raças (que não o Persa) apresentaram um polimorfismo de 

nucleotídeo único no exon 27 do gene MYBPC3. Apesar da presença deste SNP, a 

mutação encontrada não promoveu modificação estrutural na proteína codificada e 

não esteve relacionada à causa da CMH nestes animais. 

 À semelhança dos resultados obtidos neste estudo, outros pesquisadores 

também não observaram mutações no gene MYBPC3 que justificassem a CMH em 

outras raças que não no Maine Coon e no Ragdoll (MEURS et al., 2009; 

KITTLESON, 2009a; LONGERI et al., 2013; BORGEAT et al., 2014). De acordo com 

estudo de Longeri et al. (2013), que avaliou a frequência das mutações A31P, 

R820W e do polimorfismo A74T (no gene MYBPC3) em 1855 gatos de 28 diferentes 

raças, as mutações A31P e R820W ocorreram exclusivamente em gatos das raças 

Maine Coon e Ragdoll, respectivamente. Nas demais raças avaliadas, não foi 

identificada mutação relacionada à CMH, mas a afecção foi prevalente nas raças 

puras e sua incidência aumentou conforme a idade dos animais. O polimorfismo 

A74P encontrado em alguns animais não esteve relacionado ao fenótipo CMH e não 

pareceu estar correlacionado com a CMH familial. 

A ausência de mutações significativas nestas regiões analisadas no presente 

trabalho não descarta a possibilidade destes genes estarem envolvidos na 

etiopatogenia da CMH, já que é possível a existência de outras mutações em 

regiões deste gene que não foram avaliadas (regiões promotoras ou regiões não 

traduzidas). De acordo com Vera et al. (2010) e Marsiglia (2013), porém, a maioria 

das mutações causadoras de CMH familial em humanos é localizada nestas regiões 

de exons. 

 Os gatos da raça Persa avaliados neste estudo, ainda assim, apresentavam 

alta prevalência de CMH.  Dentre as possibilidades para a etiologia genética familial 

nestes gatos, pode-se citar a existência de mutação em algum outro gene já descrito 

na CMH familial em humanos; a presença de mutação em gene ainda não relatado 

como causador de CMH; ou a presença de CMH de etiologia ainda não conhecida. 

De acordo com Ingles et al. (2001) e Ho et al. (2011), a forma de transmissão mais 

comum da CMH humana é a autossômica dominante, mas em poucos casos, a CMH 
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está relacionada a mutações do genoma mitocondrial (DE et al., 2011). Além disso, 

aproximadamente dois terços dos indivíduos apresentam histórico familiar e o 

restante apresenta mutações esporádicas nem sempre conhecidas (MARON; 

MARON, 2013; SISAKIAN, 2014). 

 Apesar da presença de alguns polimorfismos de nucleotídeo único, a mutação 

causal da CMH em gatos da raça Persa não foi elucidada. Mutações nestes dois 

exons de genes cardíacos não parecem ser a causa da cardiomiopatia na referida 

raça. Avaliações de genes cardíacos adicionais são necessárias para a identificação 

da causa molecular desta cardiopatia em animais da raça Persa. Outros estudos já 

publicados sobre a herança genética da CMH em diferentes raças de felinos também 

não evidenciaram novas mutações envolvidas na patogênese da afecção (MEURS 

et al., 2009; WESS et al., 2010; LONGERI et al., 2013). Até o presente momento, 

nenhum estudo genético da CMH com população exclusivamente composta por 

gatos da raça Persa foi publicado, demonstrando, ainda assim, a importância dos 

resultados obtidos. 

 

 

7.4 DOENÇA RENAL POLICÍSTICA E HIPERTROFIA VENTRICULAR 

 

 

Embora não fizesse parte do objetivo primário do presente projeto, a 

população total (n=82) foi, também, submetida à avaliação genética da mutação 

relacionada à doença renal policística autossômica dominante (PKD), por ser uma 

afecção comum nos gatis da raça Persa. A PKD felina é caracterizada pela presença 

de múltiplos cistos localizados em parênquima renal e, ocasionalmente, hepático e 

pancreático, sendo uma importante causa de doença renal crônica terminal 

(NORTHINGTON; JULIANA, 1977; BILLER et al., 1996; EATON et al., 1997; 

PEDERSEN et al., 2003). É a doença genética mais prevalente em gatos, 

acometendo principalmente animais da raça Persa ou correlacionados (BILLER; 

CHEW; DIBARTOLA, 1990; BILLER et al., 1996; BONAZZI et al., 2009; LEE et al., 

2010b; SCALOL et al., 2014). Da mesma forma, em humanos, constitui-se na 

doença renal monogênica mais comum, acometendo um em cada 400-1000 

indivíduos, com curso clínico muito semelhante à doença em gatos (BILLER et al., 
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1996; EATON et al., 1997; PEDERSEN et al., 2003; CADNAPAPHORNCHAI et al., 

2008). 

No presente estudo, a pesquisa da doença renal policística autossômica 

dominante foi realizada por teste genético, por meio de reação de PCR, com 

pesquisa da mutação no exon 29 do gene PKD1 felino. Segundo a literatura, uma 

mutação pontual (troca de C por A) no exon 29 do gene PKD-1 é a causa da doença 

renal policística nos gatos (HELPS et al., 2007; LEE et al., 2010b), sendo que o teste 

genético para a pesquisa desta mutação (por meio de técnica de reação de PCR) 

permite fechar o diagnóstico da afecção (HELPS et al., 2007; SCALOL et al., 2014). 

O ultrassom abdominal permite a identificação dos cistos e, segundo Bonazzi et al. 

(2009), apresenta sensibilidade de 96,2% e especificidade de 91% para o 

diagnóstico da PKD em gatos. Desta forma, para o diagnóstico correto, o ideal é a 

realização do ultrassom associado ao teste genético (BONAZZI et al., 2007; 

BONAZZI et al., 2009). 

 Para a seleção dos animais do presente estudo, nenhum gato incluído nos 

grupos experimentais apresentou alterações laboratoriais sugestivas de nefropatia 

e/ou de hipertensão arterial, já que ambas as afecções fazem parte do diagnóstico 

diferencial de hipertrofia ventricular secundária. Da mesma forma, nenhum gato 

apresentou alterações em exame clínico (anamnese e exame físico) que sugerisse 

doença renal. Apesar da adoção destes critérios e lembrando que o ultrassom 

abdominal não foi incluído nos exames de triagem, nove gatos apresentaram teste 

genético positivo para a doença renal policística autossômica dominante, 

correspondendo a uma prevalência de 10,97% na população estudada. Segundo a 

literatura, a prevalência da doença renal policística em gatos da raça Persa varia de 

24,2% a 46% (BARRS et al., 2001; CANNON et al., 2001; BARTHEZ; RIVIER; 

BEGON, 2003;  LEE et al., 2010a; SCALOL et al., 2014); e a PKD pode, também, 

acometer gatos de outras raças, embora menos comumente (BARTHEZ; RIVIER; 

BEGON, 2003; SCALOL et al., 2014). 

Destes nove animais PKD positivos geneticamente, seis eram pertencentes 

ao grupo da CMH e três, do grupo normal. A proporção de gatos PKD positivos no 

grupo da CMH foi estatisticamente maior que no grupo dos animais normais. Da 

mesma forma, avaliando inversamente, gatos da raça Persa com PKD apresentaram 

maior prevalência de hipertrofia miocárdica septal do que gatos negativos para esta 

mutação. Segundo a literatura, complicações cardiovasculares são as principais 
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causas de morbidade e mortalidade em pacientes humanos com PKD (VIRZI et al., 

2011; ECDER, 2013); e a prevalência destas alterações varia de 0 a 30% (LUMIAHO 

et al., 2001). Há relatos de associação entre PKD e afecções cardíacas como 

hipertensão arterial sistêmica e consequente hipertrofia ventricular, disfunção 

diastólica, alteração morfológica valvar, prolapso valvar e desenvolvimento de 

aneurismas em humanos acometidos (LUMIAHO et al., 2001; ECDER, 2013). Em 

gatos, não há relatos quanto a possíveis anormalidades cardíacas em indivíduos 

com PKD.  

Considerando a população estudada dividida em grupo PKD positivo (n=9) e 

grupo PKD negativo (n=73), não foram observadas diferenças estatísticas nos 

parâmetros eletrocardiográficos nem nos valores de pressão arterial. Em relação aos 

parâmetros ecocardiográficos, não foram observadas diferenças em relação à 

função diastólica, ao aspecto e movimentação dos folhetos valvares, bem quanto 

aos fluxos transvalvares nos diferentes grupos, o que difere dos resultados 

observados em humanos, onde indivíduos com PKD são mais predispostos a 

alterações valvares (LUMIAHO et al., 2001; VIRZI et al., 2011; ECDER, 2013). 

No presente estudo, a proporção de hipertrofia miocárdica foi estatisticamente 

maior nos animais PKD positivos (ou a proporção de animais PKD positivos foi maior 

no grupo com CMH), apesar de todos os pacientes apresentarem pressão arterial 

sistêmica normal. De acordo com a literatura, ativação do sistema renina 

angiotensina aldosterona (SRAA), tanto em consequência da expansão dos cistos 

quanto devido à isquemia local (alterações na vascularização renal), está 

relacionada ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica e hipertrofia de 

ventrículo esquerdo nos pacientes humanos PKD positivos (ECDER et al., 1999; 

PHILLIPS et al., 2007; SCHRIER, 2009). A hipertensão arterial acomete 50 a 70% 

dos humanos PKD positivos, ocorre antes de haver piora na função renal, e pode 

causar hipertrofia ventricular secundária, levando a complicações cardiovasculares 

(CHAPMAN et al., 1997; ECDER, 2013). Na maioria dos casos, a hipertrofia é 

secundária a quadros de hipertensão arterial sistêmica, mas há relatos de hipertrofia 

ventricular em pacientes normotensos e com função renal normal, indicando uma 

disfunção diastólica precoce e de etiologia pouco elucidada (CHAPMAN et al., 1997; 

BARDAJI et al., 1998; ECDER et al., 2003), o que pode estar relacionado aos 

resultados obtidos no presente estudo (já que nenhum gato com hipertrofia e teste 

genético positivo para PKD apresentou hipertensão).  
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Segundo o estudo de Chapman et al. (1997), a hipertrofia do ventrículo 

esquerdo foi observada em 23% dos pacientes PKD positivos e normotensos. Estes 

pacientes, avaliados por mais sete anos, não desenvolveram hipertensão arterial 

sistêmica. Algumas pesquisas sugerem que a hipertrofia presente em pacientes com 

PKD normotensos pode ser explicada por fatores modificadores genéticos, como 

mutações no gene que codifica a enzima conversora de angiotensina, por exemplo 

(CHAPMAN et al., 1997; ECDER et al., 2003; WANIC-KOSSOWSKA et al., 2014). 

Outros estudos sugerem ativação precoce do sistema renina angiotensina 

aldosterona como possível causa da hipertrofia miocárdica (SAGGAR-MALIK et al., 

1994); e até mesmo a presença de resistência à insulina, presente em alguns 

humanos com PKD, como desencadeador desta hipertrofia (LUMIAHO et al., 2003). 

Humanos PKD positivos, normotensos e com função renal normal podem 

apresentar disfunção endotelial, alterações na velocidade do fluxo coronariano, 

disfunção diastólica biventricular e espessamento da camada íntima-média da 

carótida, indicando alterações cardiovasculares em fases precoces (MARTINEZ-VEA 

et al., 2000; MARTINEZ-VEA et al., 2004; ECDER, 2013). Porém, em gatos, não há 

estudos avaliando alterações cardiovasculares na PKD. 

Poucos estudos avaliaram a ocorrência de hipertensão arterial sistêmica e a 

presença de alterações nos determinantes hormonais que regulam a pressão arterial 

em gatos acometidos pela doença renal policística (PEDERSEN et al., 2003). 

Porém, nenhum estudo correlacionou presença de hipertrofia ventricular, alterações 

valvares ou anormalidades sistólicas e diastólicas com a PKD felina. Segundo 

Pederson et al. (2003), gatos com PKD apresentam maiores valores de pressão 

arterial e alguns animais apresentam maiores valores da razão aldosterona-renina 

em relação a gatos normais. 

Em Persas, a cardiomiopatia hipertrófica (CMH), principal cardiopatia felina 

caracterizada por hipertrofia ventricular primária, também é uma afecção prevalente 

na raça e possui componente genético familial. Desta forma, não foi possível 

concluir, neste estudo, se a hipertrofia ventricular está associada à nefropatia 

causada pela PKD (embora ainda sem alterações em ureia, creatinina, densidade 

urinária e pressão arterial); ou se há ocorrência concomitante de CMH nestes 

animais. 

Desta forma, gatos da raça Persa com PKD apresentam maior prevalência de 

hipertrofia miocárdica septal. Há necessidade de mais estudos para avaliar a relação 
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causal (PKD e hipertrofia) ou associação genética de PKD e CMH, com maior 

número de indivíduos. Em ambos casos, faz-se importante a realização de exames 

eletro e ecocardiográficos em felinos diagnosticados com doença policística; bem 

como é importante a avaliação de presença de mutação para doença renal 

policística nos Persas com diagnóstico de CMH (como possível diagnóstico 

diferencial). Estes resultados são bastante interessantes e inéditos na literatura, já 

que não há estudos avaliando as possíveis alterações cardíacas associadas à 

doença policística em Persas. 

 

 

7.5 LIMITAÇÕES 

 

 

 As principais limitações do presente estudo referem-se ao baixo número de 

mutações genéticas investigadas. Sabe-se que existem mais de 1400 mutações 

descritas em mais de 11 genes relacionados à cardiomiopatia hipertrófica familial em 

humanos. Em gatos, há descrições de estudos genéticos em, pelo menos, oito 

diferentes genes relacionados à CMH felina. Porém, devido à dificuldade técnica e 

financeira, houve necessidade de avaliação de apenas duas regiões. 

A ideia original do projeto era avaliar oitos genes relacionados à 

cardiomiopatia hipertrófica em felinos, por sequenciamento em larga escala (por 

metodologia de sequenciamento Ion Torrent). Após a coleta de sangue e extração 

de DNA dos animais controles ou afetados pela doença, iniciou-se a padronização 

dos primers referentes a estes genes. No entanto, o primeiro problema enfrentado foi 

a ausência da sequência completa dos genes felinos no GenBank; ou seja, estes 

genes ainda não tinham sido sequenciados inteiramente até o momento da 

realização deste projeto. Assim, foi possível a construção de conjuntos de primers 

apenas nas extremidades dos genes, baseando-se na sequência descrita em 

humanos, quando necessário. Porém, esta estratégia necessita que ocorra a 

amplificação de fragmentos muito grandes de DNA que, muitas vezes, não é 

possível devido à fragmentação do template de DNA e/ou a outros problemas. De 

qualquer maneira, optou-se por utilizar a metodologia de amplificação conhecida 

como Touchdown e Nested PCR, utilizando uma enzima adequada para 

amplificação de longos trechos de DNA (long PCR). No entanto, devido ao tamanho 
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de alguns genes e à qualidade do material extraído, esta metodologia também se 

mostrou inviável. Devido a estes problemas, optou-se por escolher os dois exons de 

genes relacionados à cardiomiopatia hipertrófica felina, utilizando sequências de 

primers já padronizadas e publicadas em artigos científicos. Assim, realizou-se a 

amplificação e análise mutacional convencional por sequenciamento em capilar. 

A escolha dos dois exons avaliados foi fundamentada em estudos 

previamente publicados sobre CMH familial felina. Regiões genéticas já avaliadas 

anteriormente (em populações que continham gatos Persas) sem resultados 

positivos foram excluídas; e mutações sabidamente relacionadas a algumas raças 

(como Maine Coon e Ragdoll) não foram investigadas. Apesar desta precaução, a 

escolha dos dois genes avaliados ainda assim pode ser considerada ao acaso. 

 Além disso, outra limitação relacionada ao estudo foi o baixo número de 

animais avaliados geneticamente. Devido aos gastos financeiros necessários para 

avaliação genética individual (técnica de sequenciamento genético convencional), o 

número total de animais teve que ser pequeno.  

 Em relação aos resultados obtidos onde gatos PKD positivos apresentam 

maior prevalência de hipertrofia miocárdica, não foi possível estabelecer a relação 

de causa e efeito (doença renal policística causando hipertrofia), nem foi possível 

avaliar possíveis associações genéticas entre ambas as afeções (CMH e PKD). 

Apesar de todos os animais com hipertrofia miocárdica terem passado pelos critérios 

de inclusão e exclusão para entrarem no grupo com CMH (exclusão de causas 

secundárias de hipertrofia ventricular), alguns destes animais eram geneticamente 

positivos para esta mutação relacionada à doença policística. Em gatos, não há 

estudos avaliando alterações cardiovasculares na PKD. A limitação do presente 

trabalho envolve a não realização de exame ultrassonográfico como parte dos 

critérios de inclusão e exclusão. Não é possível compreender, neste estudo, se os 

gatos Persas com hipertrofia e PKD positivos realmente apresentam CMH familial; 

ou se a hipertrofia é secundária à nefropatia (embora em estágios iniciais, ainda sem 

alterações em função renal e pressão arterial). Portanto, há necessidade de mais 

estudos, com mais animais e com utilização de métodos para avaliação da possível 

ativação precoce do SRAA, por exemplo, para melhor compreensão dos resultados 

obtidos. 
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8 CONCLUSÃO 

 

  

No presente estudo, por meio da metodologia utilizada para a análise dos 

resultados, fundamentam-se as seguintes conclusões: 

 a cardiomiopatia hipertrófica é prevalente em gatos da raça Persa e apresenta 

componente familial; 

 a forma assimétrica da CMH (com hipertrofia miocárdica septal em região 

basal da via de saída do ventrículo esquerdo) é a forma mais comum em 

gatos da raça Persa; 

 a CMH em gatos da raça Persa é mais observada em animais mais velhos e 

em machos; 

 gatos da raça Persa com hipertrofia ventricular apresentam maiores valores 

de átrio esquerdo, relação átrio esquerdo/ aorta, velocidade e gradiente de 

pressão fluxo aórtico à ecocardiografia convencional; 

 gatos da raça Persa com hipertrofia ventricular apresentam maiores valores 

de largura e amplitude da onda P (em derivação DII) e amplitude da onda R 

(em derivação DII e em precordiais CV6LL e CV6LU) ao eletrocardiograma; 

 o exon 5 do gene da alfa-actina cardíaca (ACTC1 felino) não está relacionado 

à ocorrência da CMH em gatos da raça Persa; 

 o exon 27 do gene da proteína C miosina ligante (MYBPC3) não está 

relacionado à ocorrência da CMH em gatos da raça Persa;  

 gatos da raça Persa positivos para a mutação no exon 29 do gene PKD1 

felino (doença renal policística autossômica dominante) apresentam maior 

prevalência de hipertrofia miocárdica.  

 

Apesar da expectativa em relação à descoberta da mutação genética 

causadora de CMH em gatos da raça Persa, há necessidade de estudos mais 

extensos, com diferentes regiões e genes avaliados, e com maior número de 

indivíduos.  

A associação entre presença da mutação no gene PKD1 e hipertrofia 

ventricular é um achado inédito, porém, ainda limitado, com necessidade de mais 

estudos para melhor compreensão. Ainda assim, os resultados obtidos tornam 
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importante a realização de exames cardiológicos em felinos diagnosticados com 

doença policística; bem como da pesquisa da mutação PKD1 como diagnóstico 

diferencial de hipertrofia em Persas. 
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APÊNDICE A- Parâmetros eletrocardiográficos de gatos da raça Persa - São Paulo - 2014 

      (continua) 
      Derivação DII 

ID Grupo Mutações Ritmo FC Eixo Larg. P Amp. 
P 

PR QRS R QT ST T 

1 Normal - RSN 200 -60 o a -90o 0,04 0,10 0,08 0,03 0,10 0,16 normal + e < que 0,3 
mV 2 Normal A; B TS 240 -30o a -60o 0,03 0,15 0,08 0,03 0,15 0,12 normal + e < que 0,3 
mV 3 Normal - RSN 180 +60o a 

+90o 
0,03 0,10 0,07 0,02 0,25 0,15 normal + e < que 0,3 

mV 4 Normal - RSN 200 -90o a -
120o 

0,02 0,10 0,07 0,03 0,00 0,12 normal + e < que 0,3 
mV 5 Normal - RSN 230 -90o a -

120o 
0,03 0,10 0,08 0,03 0,05 0,12 normal + e < que 0,3 

mV 6 Normal - RSN 220 +30o a 
+60o 

0,03 0,15 0,07 0,02 0,15 0,14 normal + e < que 0,3 
mV 7 Normal - RSN 180 -150o a -

180o graus 
0,03 0,10 0,08 0,03 0,05 0,12 normal + e < que 0,3 

mV 8 Normal PKD RSN 220 +30o a 
+60o 

0,03 0,20 0,06 0,02 0,40 0,14 normal + e < que 0,3 
mV 9 Normal PKD; A; B RSN 180 -90o a -

120o 
0,03 0,20 0,10 0,03 0,10 0,12 normal + e < que 0,3 

mV 10 Normal - RSN 180 +60o a 
+90o  

0,04 0,15 0,08 0,03 0,20 0,16 normal + e < que 0,3 
mV 11 Normal C; D RSN 220 +60o a 

+90o 
0,02 0,10 0,08 0,02 0,30 0,11 normal + e < que 0,3 

mV 12 Normal A; B RSN 160 +60o a 
+90o 

0,04 0,15 0,09 0,04 0,40 0,18 normal - e < que 0,3 
mV 13 Normal - RSN 160 0o a -30o 0,03 0,10 0,08 0,02 0,05 0,14 normal + e < que 0,3 
mV 14 Normal C; E RSN 200 +60o a 

+90o 
0,02 0,05 0,07 0,02 0,05 0,15 normal + e < que 0,3 

mV 15 Normal - RSN 220 -120o a -
150o 

0,03 0,05 0,07 0,03 0,00 0,12 normal - e < que 0,3 
mV 16 Normal - RSN 220 +60o a 

+90o 
0,04 0,20 0,08 0,03 0,50 0,12 normal + e < que 0,3 

mV 17 Normal PKD RSN 200 -90o a -
120o 

0,03 0,15 0,08 0,06 0,10 0,18 normal + e < que 0,3 
mV 18 Normal - RSN 200 +90o a 

+120o 
graus 

0,04 0,10 0,08 0,03 0,10 0,14 normal + e < que 0,3 
mV 19 Normal - RSN 200 +60o a 

+90o 
0,04 0,15 0,08 0,03 0,60 0,14 normal + e < que 0,3 

mV 20 Normal F RSN 200 0o a +30o 0,04 0,15 0,08 0,03 0,30 0,15 normal + e < que 0,3 
mV 21 CMH PKD TS 260 … 0,04 0,30 0,08 0,04 1,10 0,12   até 

0,2 mV 
+ e < que 0,3 

mV mV 22 CMH PKD RSN 160 -30o a -60o 0,03 0,20 0,08 0,04 0,05 0,16 normal + e > que 0,3 
mV mV 23 CMH - RSN 180 +120o a 

+150o 
graus 

0,03 0,15 0,08 0,03 0,20 0,13 normal + e < que 0,3 
mV 24 CMH - RSN 160 +30o a 

+60o 
0,04 0,20 0,09 0,03 0,50 0,16 normal + e < que 0,3 

mV 25 CMH A; B RSN 220 0o a +30o 0,05 0,30 0,08 0,03 0,80 0,15 normal - e < que 0,3 
mV 26 CMH A; B; E RSN 220 0o 0,03 0,20 0,07 0,02 0,70 0,12 normal + e < que 0,3 
mV 27 CMH A; B; E TS 300 -30o a -60o 0,03 0,15 0,08 0,02 0,00 0,10 normal + e < que 0,3 
mV 28 CMH - RSN 180 +90o 

a+120o 
0,04 0,15 0,06 0,03 0,10 0,16 normal + e < que 0,3 

mV               
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      (conclusão) 

      Derivação DII 

ID Grupo Mutações Ritmo FC Eixo Larg. P Amp. 

P 

PR QRS R QT ST T 

29 CMH A; B; E RSN 200 +60o a 

+90o 

0,04 0,20 0,08 0,03 0,70 0,16 normal + e < que 0,3 

mV 30 CMH - TS 240 +60o a 

+90o 

0,05 0,20 0,06 0,03 0,40 0,15 normal + e < que 0,3 

mV 31 CMH C TS 260 +30o a 

+60o 

0,06 0,20 0,08 0,03 0,40 0,16 normal + e com 0,3 

mV 32 CMH PKD RSN 160 +60o a 

+90o 

0,04 0,20 0,08 0,03 0,55 0,16 normal + e < que 0,3 

mV 33 CMH - RSN 220 +30o a 

+60o 

0,03 0,15 0,08 0,05 0,40 0,14 normal + e < que 0,3 

mV 34 CMH PKD RSN 200 -90o a -

120o 

0,03 0,15 0,06 0,03 0,00 0,13 normal + e < que 0,3 

mV 35 CMH PKD; A; B RSN 200 0o a -30o 0,04 0,20 0,08 0,02 0,15 0,14 normal + e < que 0,3 

mV 36 CMH - RSN 220 -150o a -

180o 

0,04 0,15 0,06 0,03 0,00 0,12 normal + e < que 0,3 

mV 37 CMH F RSN 220 -30o a -60o 0,03 0,15 0,08 0,02 0,05 0,12 normal + e < que 0,3 

mV 38 CMH PKD RSN 180 +60o a 

+90o 

0,03 0,15 0,08 0,03 0,35 0,15 normal + e < que 0,3 

mV 39 CMH - RSN 200 +60o a 

+90o 

0,06 0,20 0,08 0,02 0,50 0,16 normal + e < que 0,3 

mV 40 CMH - RSN 210 +60o a 

+90o 

0,03 0,18 0,07 0,03 0,35 0,14 normal + e < que 0,3 

mV 41 CMH - RSN 180 +90o a 

+120  

graus 

0,04 0,15 0,09 0,03 0,30 0,14 normal + e < que 0,3 

mV 42 CMH A; B; E TS 240 -90o a -

120o 

0,04 0,15 0,06 0,06 0,10 0,14 normal + e < que 0,3 

mV FC: frequência cardíaca (bpm); RSN: ritmo sinusal normal; TS: taquicardia sinusal; Larg. P: largura de onda P em segundos; Amp. P: amplitude 

de onda P em mV; PR: intervalo PR em segundos; QRS: largura do complexo QRS em segundos; R: amplitude da onda R em mV; QT: 

intervalo QT em segundos; ST: segmento ST; T: polaridade da onda T; (s): segundos; (mV): milivolts; ID: identificação; mutações A: troca de 

citosina por adenina em heterozigose na posição 890 do RNA mensageiro do gene ACTC1 felino; mutações B: heterozigose de citosina e timina no SNP-1 

do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações C: homozigose de citosina no SNP-1 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações D: homozigose de timina 

no SNP-2 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações E: heterozigose de timina e citosina no SNP-2 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações F: 

heterozigose de guanina e adenina no SNP-3 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; PDK: paciente positivo para a mutação no gene PKD1 da doença renal 

policística autossômica dominante; SNP: polimorfismos de nucleotídeo único. 
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APÊNDICE B- Parâmetros eletrocardiográficos de gatos da raça Persa em derivações precordiais - São Paulo - 2014 

       (continua) 

    CV5RL CV6LL CV6LU V10 

ID Grupo Mutações Bloqueios R S T R S T R S T QSR T 

1 Normal - BFAE 0,05 0,10 + 0,10 0,05 + 0,00 0,05 + … … 

2 Normal A; B BFAE 0,40 0,50 + 0,50 0,00 + 0,20 0,10 + - - 

3 Normal - Ausente 0,25 0,00 + 0,30 0,00 + 0,25 0,00 + - + 

4 Normal - BRD i 0,20 0,05 + 0,15 0,05 + 0,20 0,00 + + .. 

5 Normal - BRD i 0,10 0,10 + 0,10 0,10 + 0,05 0,10 + - + 

6 Normal - Ausente 0,15 0,10 + 0,20 0,05 + 0,30 0,10 + + - 

7 Normal - BRD i ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

8 Normal PKD Ausente 0,30 0,10 + 0,40 0,10 + 0,40 0,00 + ... ... 

9 Normal PKD; A; B BAV e BRD i 0,10 0,20 + 0,20 0,00 + 0,20 0,00 + ... ... 

10 Normal - Ausente … … … … … … … … … … … 

11 Normal C; D Ausente 0,20 0,30 + … … … … … … … … 

12 Normal A; B Ausente 0,30 0,10 + 0,30 0,00 + … … … - - 

13 Normal - Ausente 0,10 0,10 + 0,15 0,20 + 0,25 0,15 + … … 

14 Normal C; E Ausente … … … … … … … … … … … 

15 Normal - BRD i 0,05 0,10 + 0,00 0,15 + … … … … … 

16 Normal - Ausente 0,20 0,10 + 0,20 0,10 + 0,20 0,00 - - + 

17 Normal PKD BRD 0,40 0,60 + 0,20 0,10 + 0,15 0,00 + … … 

18 Normal - Ausente 0,10 0,10 + 0,10 0,25 + 0,05 0,10 + + + 

19 Normal - Ausente 0,15 0,20 + 0,20 0,00 + 0,20 0,05 + - + 

20 Normal F Ausente 0,00 0,30 + 0,20 0,15 + 0,10 0,05 + - - 

21 CMH PKD Ausente … … … … … … … … … … … 

22 CMH PKD BFAE 0,30 0,40 + 0,60 0,10 + 0,60 0,10 + - - 

23 CMH - Ausente … … … … … … … … … … … 

24 CMH - Ausente 0,20 0,10 + 0,20 0,00 + 0,15 0,15 + + - 

25 CMH A; B Ausente 0,50 1,20 + 1,30 0,00 - 1,50 0,00 - - + 

26 CMH A; B; E Ausente 0,30 0,60 + 1,20 0,10 + ... ... ... ... ... 

27 CMH A; B; E BFAE 0,20 0,10 + 0,20 0,10 + 0,10 0,10 + - + 

28 CMH - Ausente 0,60 0,00 + 0,50 0,00 + 0,20 0,00 + - - 
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       (conclusão) 

    CV5RL CV6LL CV6LU V10 

ID Grupo Mutações Bloqueios R S T R S T R S T QSR T 

29 CMH A; B; E Ausente 0,40 0,20 + 0,40 0,20 + 0,25 0,00 - + - 

30 CMH - Ausente … … … 0,50 0,20 + … … … … … 

31 CMH C Ausente … … … … … … … … … … … 

32 CMH PKD Ausente 0,20 0,30 + 0,30 0,10 + 0,30 0,10 + ... ... 

33 CMH - Ausente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

34 CMH PKD BRD i 0,05 0,15 + 0,10 0,05 + 0,00 0,10 + ... ... 

35 CMH PKD; A; B Ausente 0,15 0,30 + 0,40 0,00 - 0,50 0,00 - + - 

36 CMH - BRD i ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

37 CMH F BFAE 0,15 0,15 + 0,20 0,15 + 0,30 0,20 + - + 

38 CMH PKD Ausente 0,20 0,10 + … … … … … … - + 

39 CMH - Ausente 0,40 0,20 + 0,30 0,00 + 0,20 0,00 + - + 

40 CMH - Ausente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

41 CMH - Ausente 0,10 0,15 + 0,10 0,30 + … … … … … 

42 CMH A; B; E BRD 0,30 0,30 + 0,20 0,15 + 0,20 0,10 + - + 
FC: frequência cardíaca (bpm); Ausente: ausência de bloqueios; BAV: bloqueio atrioventricular de primeiro grau; BFAE: bloqueio de fascículo 

anterior esquerdo; BRD i: bloqueio de ramo direito incompleto; BRD: bloqueio de ramo direito; R: amplitude da onda R em mV; S: amplitude da 

onda S em mV; T: polaridade da onda T; QRS: polaridade do complexo QRS; (mV): milivolts; ID: identificação; mutações A: troca de citosina por 

adenina em heterozigose na posição 890 do RNA mensageiro do gene ACTC1 felino; mutações B: heterozigose de citosina e timina no SNP-1 do intron 5-6 

do gene ACTC1 felino; mutações C: homozigose de citosina no SNP-1 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações D: homozigose de timina no SNP-2 do 

intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações E: heterozigose de timina e citosina no SNP-2 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações F: heterozigose de 

guanina e adenina no SNP-3 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; PDK: paciente positivo para a mutação no gene PKD1 da doença renal policística 

autossômica dominante; SNP: polimorfismos de nucleotídeo único. 
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APÊNDICE C- Pressão arterial sistólica de gatos da raça Persa - São Paulo - 2014 

           (continua) 

ID Grupo Mutações Circ. 

membro 

Manguito Temperamento PAS 

1 

PAS 

2 

PAS 

3 

PAS 

4 

PAS 

5 

PAS 

média 1 Normal - 9,0 neonatal 3 (3,5 

cm) 

tenso 140 140 140 140 140 140 

2 Normal A; B 6,0 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tenso 140 140 130 140 140 138 

3 Normal - 4,5 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 120 120 120 120 120 120 

4 Normal - 6,0 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tenso 160 160 160 160 160 160 

5 Normal - 6,0 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 120 130 130 120 130 126 

6 Normal - 6,5 neonatal 2 (2,5 

cm) 

agitado 180 180 … … … 180 

7 Normal - 8,0 neonatal 3 (3,5 

cm) 

agitado 160 160 160 140 … 155 

8 Normal PKD 6,0 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 130 130 130 130 140 132 

9 Normal PKD; A; B 6,0 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 120 120 120 120 120 120 

10 Normal - 6,5 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 160 150 150 160 150 154 

11 Normal C; D 7,5 neonatal 3 (3,5 

cm) 

agitado 180 180 180 … … 180 

12 Normal A; B 6,5 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 110 120 120 120 120 118 

13 Normal - 6,7 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tenso 140 140 140 140 140 140 

14 Normal C; E 6,6 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 130 120 130 130 130 128 

15 Normal - 6,5 neonatal 2 (2,5 

cm) 

agitado 180 180 170 170 170 174 

16 Normal - 5,5 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 140 150 140 140 150 144 

17 Normal PKD 5,0 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 150 140 140 140 140 142 

18 Normal - 6,0 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 140 130 120 120 120 126 

19 Normal - 5,0 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 140 140 130 130 140 136 

20 Normal F 4,6 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tenso 170 170 160 150 160 162 

21 CMH PKD 7,1 neonatal 3 (3,5 

cm) 

tenso 140 140 140 ... ... 140 

22 CMH PKD 6,0 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tenso 160 150 140 130 140 144 

23 CMH - 6,5 neonatal 2 (2,5 

cm) 

agitado 130 130 130 130 130 130 

24 CMH - 6,5 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tenso 140 130 140 140 140 138 

25 CMH A; B 6,5 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 150 160 150 140 140 148 

26 CMH A; B; E 6,9 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 190 180 170 170 170 176 

27 CMH A; B; E 7,5 neonatal 3 (3,5 

cm) 

tenso 160 160 150 150 150 154 

28 CMH - 6,3 neonatal 3 (3,5 

cm) 

agitado 150 150 150 … … 150 

29 CMH A; B; E 7,0 neonatal 3 (3,5 

cm) 

tranquilo 120 120 120 120 120 120 

            



 

 

1
5
6
 

            

           (conclusão) 

ID Grupo Mutações Circ. 

membro 

Manguito Temperamento PAS 

1 

PAS 

2 

PAS 

3 

PAS 

4 

PAS 

5 

PAS 

média 30 CMH - 5,0 neonatal 2 (2,5 

cm) 

agitado 160 160 160 160 150 158 

31 CMH C 5,6 neonatal 2 (2,5 

cm) 

agitado 160 … … … … 160 

32 CMH PKD 7,5 neonatal 3 (3,5 

cm) 

tranquilo 120 120 120 120 120 120 

33 CMH - 7,6 neonatal 3 (3,5 

cm) 

tranquilo 140 140 140 140 140 140 

34 CMH PKD 6,0 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 120 120 130 130 130 126 

35 CMH PKD; A; B 6,5 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 160 160 160 160 150 158 

36 CMH - 7,5 neonatal 2 (2,5 

cm) 

agitado 170 170 170 160 160 166 

37 CMH F 6,5 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tranquilo 130 130 120 130 130 128 

38 CMH PKD 7,5 neonatal 3 (3,5 

cm) 

tranquilo 140 140 140 140 140 140 

39 CMH - 6,2 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tenso 160 150 150 150 150 152 

40 CMH - 6,4 neonatal 2 (2,5 

cm) 

tenso 150 140 ... ... ... 145 

41 CMH - 7,0 neonatal 3 (3,5 

cm) 

tranquilo 110 110 100 110 110 108 

42 CMH A; B; E 8,4 neonatal 3 (3,5 

cm) 

agitado 130 130 140 140 140 136 
Cir. membro: circunferência do membro em cm; Manguito: tipo e tamanho do manguito utilizado; Temperamento: temperamento do paciente durante a mensuração: 

PAS 1: primeira mensuração da pressão arterial sistólica; PAS 2: segunda mensuração da pressão arterial sistólica; PAS 3: terceira mensuração da pressão arterial 

sistólica; PAS 4: quarta mensuração da pressão arterial sistólica; PAS 5: quinta mensuração da pressão arterial sistólica; PAS média: média das mensurações da 

pressão arterial sistólica; ID: identificação; mutações A: troca de citosina por adenina em heterozigose na posição 890 do RNA mensageiro do gene ACTC1 felino; 

mutações B: heterozigose de citosina e timina no SNP-1 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações C: homozigose de citosina no SNP-1 do intron 5-6 do gene 

ACTC1 felino; mutações D: homozigose de timina no SNP-2 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações E: heterozigose de timina e citosina no SNP-2 do intron 5-6 

do gene ACTC1 felino; mutações F: heterozigose de guanina e adenina no SNP-3 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; PDK: paciente positivo para a mutação no gene 

PKD1 da doença renal policística autossômica dominante; SNP: polimorfismos de nucleotídeo único. 
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APÊNDICE D- Parâmetros ecocardiográficos de gatos da raça Persa - São Paulo - 2014 

     (continua) 

   Modo 

B 

Modo M Modo B 

ID Grupo Mutações SIVAo SIVd PVEd SIVd/PVEd DVEd DVEs FS Fej AO AE AE/Ao 

1 Normal - 0,48 0,44 0,46 0,96 1,66 0,83 50 0,84 0,96 1,05 1,09 

2 Normal A; B 0,43 0,33 0,37 0,89 1,31 0,51 61 0,92 0,71 0,98 1,38 

3 Normal - 0,46 0,48 0,44 1,09 1,44 0,65 54 0,88 1,08 1,18 1,09 

4 Normal - 0,49 0,45 0,47 0,96 1,46 0,7 52 0,86 0,87 1,00 1,15 

5 Normal - 0,49 0,49 0,45 1,09 1,31 0,64 51 0,85 1,00 1,25 1,25 

6 Normal - 0,49 0,46 0,42 1,10 1,38 0,51 63 0,93 1,00 1,21 1,21 

7 Normal - 0,49 0,48 0,44 1,09 1,59 0,77 52 0,86 0,93 1,11 1,19 

8 Normal PKD 0,49 0,49 0,49 1,00 1,68 0,78 54 0,87 0,89 1,04 1,17 

9 Normal PKD; A; B 0,46 0,45 0,45 1,00 1,53 0,81 47 0,82 0,84 1,13 1,35 

10 Normal - 0,49 0,49 0,49 1,00 1,3 0,5 61 0,93 0,88 1,09 1,24 

11 Normal C; D 0,46 0,46 0,45 1,02 1,67 0,58 65 0,94 1,15 1,63 1,42 

12 Normal A; B 0,45 0,33 0,36 0,92 1,62 0,93 42 0,77 0,78 1,05 1,35 

13 Normal - 0,47 0,47 0,40 1,18 1,59 0,7 56 0,89 0,94 1,15 1,22 

14 Normal C; E 0,48 0,45 0,46 0,98 1,17 0,43 63 0,94 0,80 1,12 1,40 

15 Normal - 0,49 0,48 0,45 1,07 1,29 0,53 59 0,91 0,88 1,07 1,22 

16 Normal - 0,49 0,43 0,42 1,02 1,3 0,45 65 0,94 0,92 1,21 1,32 

17 Normal PKD 0,40 0,40 0,42 0,95 1,13 0,5 55 0,89 0,98 1,22 1,24 

18 Normal - 0,47 0,47 0,46 1,02 1,5 0,61 59 0,91 0,77 0,97 1,26 

19 Normal - 0,47 0,46 0,44 1,05 1,47 0,5 65 0,95 0,98 1,21 1,23 

20 Normal F 0,48 0,44 0,44 1,00 1,33 0,54 59 0,91 1,07 1,17 1,09 

21 CMH PKD 0,85 0,80 0,76 1,05 1,30 0,60 57 0,90 1,00 1,61 1,61 

22 CMH PKD 0,62 0,51 0,42 1,21 1,08 0,49 55 0,89 0,86 1,06 1,23 

23 CMH - 0,62 0,58 0,46 1,26 1,30 0,66 49 0,84 0,95 0,98 1,03 

24 CMH - 0,73 0,60 0,49 1,22 1,39 0,56 60 0,92 1,00 1,44 1,44 

25 CMH A; B 0,66 0,69 0,64 1,08 1,46 0,91 38 0,72 0,84 2,26 2,69 

26 CMH A; B; E 0,62 0,57 0,54 1,06 1,29 0,47 63 0,94 0,94 1,40 1,49 

27 CMH A; B; E 0,68 0,63 0,54 1,17 1,47 0,72 51 0,85 0,83 1,57 1,89 

28 CMH - 0,60 0,49 0,38 1,29 1,57 0,64 59 0,91 0,83 1,05 1,27 
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     (conclusão) 

   Modo 

B 

Modo M Modo B 

ID Grupo Mutações SIVAo SIVd PVEd SIVd/PVEd DVEd DVEs FS Fej AO AE AE/Ao 

29 CMH A; B; E 0,68 0,62 0,52 1,19 1,61 0,87 46 0,80 0,82 1,20 1,46 

30 CMH - 0,63 0,42 0,39 1,08 1,48 0,67 55 0,88 0,94 1,11 1,18 

31 CMH C 0,62 0,62 0,52 1,19 1,13 0,49 57 0,90 0,77 1,03 1,34 

32 CMH PKD 0,74 0,66 0,55 1,20 1,51 0,52 66 0,95 0,95 1,45 1,53 

33 CMH - 0,77 0,60 0,54 1,11 1,10 0,51 53 0,88 0,87 1,44 1,66 

34 CMH PKD 0,81 0,71 0,47 1,51 1,42 0,93 35 0,68 0,84 1,59 1,89 

35 CMH PKD; A; B 0,73 0,60 0,49 1,22 1,03 0,38 63 0,94 0,79 0,86 1,09 

36 CMH - 0,61 0,49 0,44 1,11 1,36 0,68 50 0,85 0,86 0,98 1,14 

37 CMH F 0,72 0,59 0,53 1,11 1,10 0,51 53 0,88 1,14 1,35 1,18 

38 CMH PKD 0,73 0,61 0,52 1,17 1,10 0,37 66 0,95 1,12 1,20 1,07 

39 CMH - 0,62 0,59 0,50 1,18 1,12 0,44 60 0,92 0,99 1,51 1,53 

40 CMH - 0,70 0,56 0,47 1,19 1,64 0,77 52 0,86 0,85 1,56 1,84 

41 CMH - 0,64 0,63 0,57 1,11 1,20 0,49 59 0,91 0,77 1,01 1,31 

42 CMH A; B; E 0,74 0,62 0,50 1,24 1,49 0,74 50 0,85 1,02 1,26 1,24 
FC: frequência cardíaca (bpm); SIVAo: espessura diastólica do septo interventricular em região de via de saída do ventrículo esquerdo (cm); SIVd: espessura 

diastólica do septo interventricular (cm); PVEd: espessura diastólica da parede livre do ventrículo esquerdo  (cm); DVEd: diâmetro diastólico da cavidade do ventrículo 

esquerdo (cm); DVEs: diâmetro sistólico da cavidade do ventrículo esquerdo (cm); FS: fração de encurtamento (%); Fej: fração de ejeção; Ao: diâmetro da raiz da 

aorta (cm); AE: diâmetro do átrio esquerdo (cm); AE/Ao: relação átrio esquerdo-aorta; Modo M: ecocardiografia em modo M; modo B: modo bidimensional; ID: 

identificação; mutações A: troca de citosina por adenina em heterozigose na posição 890 do RNA mensageiro do gene ACTC1 felino; mutações B: heterozigose de 

citosina e timina no SNP-1 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações C: homozigose de citosina no SNP-1 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações D: 

homozigose de timina no SNP-2 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações E: heterozigose de timina e citosina no SNP-2 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; 

mutações F: heterozigose de guanina e adenina no SNP-3 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; PDK: paciente positivo para a mutação no gene PKD1 da doença renal 

policística autossômica dominante; SNP: polimorfismos de nucleotídeo único. 
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APÊNDICE E- Parâmetros ecocardiográficos (Doppler pulsado, contínuo e colorido) de gatos da raça Persa- São Paulo - 2014 

               (continua) 

ID Grupo Mutações Ao 
V 

Ao G Ap 
V 

Ap G E TDE A E/A TRIV Mitral Tricúspide Aórtico Pulmonar 

1 Normal - 1,02 4,19 0,92 3,41 0,65 66,00 0,75 0,87 44 normal normal normal normal 

2 Normal A; B 1,26 6,34 1,21 5,86 1,18 62,00 F F 39 escape normal normal normal 

3 Normal - 1,10 4,84 1,02 4,50 0,60 74,00 0,56 1,07 44 IM 1 normal normal normal 

4 Normal - 0,81 2,64 0,73 2,12 0,78 18,00 F F 46 normal normal normal normal 

5 Normal - 0,85 2,90 0,95 3,60 0,80 48,00 F F 41 IM 1 normal normal normal 

6 Normal - 0,97 3,75 1,17 5,50 0,60 91,00 0,87 0,69 46 normal normal normal normal 

7 Normal - 0,86 2,96 0,90 3,21 0,65 51,00 0,39 1,67 47 normal normal normal normal 

8 Normal PKD 1,00 4,01 1,28 6,52 0,54 70,00 0,74 0,73 52 escape normal normal normal 

9 Normal PKD; A; B 0,72 2,05 0,82 2,72 0,63 39,00 0,44 1,43 44 IM 1 normal normal normal 

10 Normal - 1,02 4,13 1,14 5,17 0,84 48,00 0,46 1,83 44 escape IT 1 normal normal 

11 Normal C; D 1,60 10,19 1,04 4,33 1,40 58,00 F F 41 IM 1 normal normal normal 

12 Normal A; B 0,78 2,41 0,92 3,39 0,58 86,00 0,47 1,23 49 normal normal escape normal 

13 Normal - 0,87 3,06 1,15 5,30 0,67 73,00 0,55 1,22 42 escape normal normal normal 

14 Normal C; E 1,06 4,53 1,02 4,13 0,54 65,00 0,68 0,79 52 IM 1 normal normal normal 

15 Normal - 0,93 3,51 1,09 4,75 0,89 54,00 F F 51 escape normal normal normal 

16 Normal - 1,26 6,35 1,24 6,11 1,01 57,40 F F 43 IM 1 normal normal normal 

17 Normal PKD 0,89 3,15 1,00 3,97 0,94 33,00 F F 46 IM 1 normal normal normal 

18 Normal - 0,87 3,04 0,76 2,34 0,82 53,17 F F 48 IM 1 normal normal normal 

19 Normal - 0,97 3,75 0,98 3,84 0,53 72,00 0,69 0,77 41 escape normal normal normal 

20 Normal F 0,80 2,56 0,74 2,19 0,75 59,00 0,41 1,83 42 IM 1 IT 1 normal normal 

21 CMH PKD 1,76 12,35 1,39 7,74 1,29 33,00 0,46 2,80 28 IM 1 normal normal normal 

22 CMH PKD 1,65 10,84 0,96 3,66 0,75 84,00 0,88 0,85 44 IM 1 IT 1 normal normal 

23 CMH - 0,76 2,30 0,88 3,13 0,71 75,00 0,65 1,09 52 IM 1 normal normal normal 

24 CMH - 0,72 2,05 0,81 2,64 0,52 78,00 0,63 0,83 49 IM 1 escape normal normal 

25 CMH A; B 3,99 63,83 0,85 2,90 1,65 41,00 F F 30 IM 1 IT 1 OVSVE normal 

26 CMH A; B; E 1,01 4,05 0,93 3,48 0,75 74,00 0,58 1,29 52 IM 1 normal normal normal 

27 CMH A; B; E 3,46 47,82 1,33 7,08 0,94 59,00 0,73 1,29 33 IM 2 normal OVSVE normal 

28 CMH - 1,11 4,95 0,94 3,57 0,72 51,00 0,47 1,53 42 IM 1 IT 1 normal normal 

29 CMH A; B; E 0,67 1,81 0,90 3,21 0,63 44,00 0,37 1,70 59 IM 1 IT 1 normal normal 
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               (conclusão) 

ID Grupo Mutações Ao 
V 

Ao G Ap 
V 

Ap G E TDE A E/A TRIV Mitral Tricúspide Aórtico Pulmonar 

30 CMH - 1,38 7,60 1,08 4,66 0,59 81,00 0,83 0,71 43 normal normal normal normal 

31 CMH C 1,07 4,55 0,99 3,96 0,87 53,00 0,51 1,71 44 IM 1 normal normal normal 

32 CMH PKD 1,29 6,71 0,78 2,41 0,41 86,00 0,54 0,76 49 IM 1 IT 1 normal normal 

33 CMH - 1,11 4,97 1,08 4,63 0,40 90,00 0,71 0,56 37 IM 1 IT 1 normal normal 

34 CMH PKD 2,19 19,18 0,58 1,37 0,80 43,00 0,58 1,38 44 IM 2 IT 1 OVSVE normal 

35 CMH PKD; A; B 1,09 4,76 1,00 4,04 1,18 64,00 F F 44 IM 1 normal normal normal 

36 CMH - 1,07 4,60 0,99 3,94 0,80 45,00 F F 46 escape normal normal normal 

37 CMH F 1,61 10,40 0,78 2,41 0,81 80,00 0,41 1,98 42 IM 1 normal normal normal 

38 CMH PKD 1,00 4,04 0,86 2,96 0,41 90,00 0,56 0,73 63 IM 1 IT 1 normal normal 

39 CMH - 1,05 4,40 0,99 3,94 0,60 71,00 0,54 1,11 47 IM 1 normal normal normal 

40  - 1,42 8,09 0,79 2,47 1,05 66,00 F F 60 IM 1 IT 1 normal normal 

41 CMH - 1,57 9,92 1,59 10,07 0,63 49,00 0,83 0,76 60 normal normal normal normal 

42 CMH A; B; E 0,80 2,56 0,75 2,26 0,63 48,00 0,59 1,07 48 IM 1 normal normal normal 
Ao V: velocidade máxima do fluxo aórtico (m/s); Ao G: gradiente de pressão do fluxo aórtico (mmHg); Ap V: velocidade máxima do fluxo pulmonar (m/s); Ap G: 

gradiente de pressão do fluxo pulmonar (m/s); TDE: tempo de desaceleração de onda E (ms); E/A: relação E/A; TRIV: tempo de relaxamento isovolumétrico (ms); 

escape: discreto escape valvar; IM 1: insuficiência mitral discreta; IM 2: insuficiência mitral moderada; IT 1: insuficiência tricúspide discreta; OVSVE: obstrução de via 

de saída do ventrículo esquerdo; ID: identificação; mutações A: troca de citosina por adenina em heterozigose na posição 890 do RNA mensageiro do gene ACTC1 

felino; mutações B: heterozigose de citosina e timina no SNP-1 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações C: homozigose de citosina no SNP-1 do intron 5-6 

do gene ACTC1 felino; mutações D: homozigose de timina no SNP-2 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações E: heterozigose de timina e citosina no SNP-

2 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; mutações F: heterozigose de guanina e adenina no SNP-3 do intron 5-6 do gene ACTC1 felino; PDK: paciente positivo 

para a mutação no gene PKD1 da doença renal policística autossômica dominante; SNP: polimorfismos de nucleotídeo único. 

 




