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RESUMO: 

A cardiopatia hipertrófica é a doença cardíaca que mais acomete felinos, 

podendo ser de causa primária ou secundária, gerando comprometimento da 

função diastólica e, em casos mais graves, função sistólica. O diagnóstico e as 

alterações prognósticas são feitos através de ecocardiograma, a principal 

alteração observada é a obstrução do fluxo de saída do ventrículo esquerdo 

associada à hipertrofia ventricular. Pacientes que apresentem sintomatologia 

devem ter estabilização prévia a anestesia, uma vez que pode haver 

descompensação brusca pós-operatória. A escolha dos fármacos é importante, 

uma vez que podem ter impacto direto nas alterações cardíacas relacionadas à 

CMH. O objetivo desta revisão é discorrer sobre o manejo anestésico em felinos 

com cardiomiopatia hipertrófica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Hipertrofia ventricular; Função diastólica; 

Ecocardiograma; Miocárdio.  

 

ABSTRACT: 

Hypertrophic heart disease is a heart disease that most affects felines, and 

can be a primary or secondary cause, causing impairment of diastolic function 

and, in more severe cases, systolic function. The diagnosis and prognostic 

changes are made through the echocardiogram, the main thing observed is the 

associated left ventricular outflow. Patients with symptoms should have 

stabilization prior to anesthesia, since there may be sudden postoperative 

decompensation. The choice of medication is important, as it can have a direct 



impact on cardiac changes related to HCM. The aim of this review is to discuss 

the treatment of cats with hypertrophic cardiomyopathy. 

KEYWORDS: Ventricular hypertrophy; Diastolic function; Echocardiogram; 

Myocardium. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a alteração cardíaca mais comum 

em felinos, sua incidência se dá principalmente em machos e em raças puras 

(Ragdoll ou Maine Coon). Apesar de haver evidências de CMH nessas raças, 

nenhuma alteração genética foi encontrada como sendo a causadora da doença.  

Esta cardiopatia pode ser de causa primária desconhecida ou secundária ao 

hipertireoidismo. (ANDRADE, 2004; SECHI, 2012; OLDENBURG, 2016) 

A CMH gera o comprometimento da função diastólica devido a hipertrofia 

que ocorre no ventrículo esquerdo (VE) e dilatamento atrial compensatório. O 

diagnóstico definitivo é realizado através de avaliação ecocardiográfica (ECO), 

sendo de extrema importância para estadiamento da doença, determinação do 

risco, definição e ajuste de protocolo anestésico (ANDRADE, 2004; SECHI, 

2012; OLDENBURG, 2016). O agravamento da CMH leva ao desenvolvimento 

de insuficiência cardíaca congestiva (ICC), isquemia do miocárdio, arritmias, 

edema pulmonar e efusão pleural, assim como tromboembolismo arterial, 

fraqueza e sincope, podendo se manifestar de maneira brusca após um evento 

estressante (BATY, 2004; MATTEUCCI, 2011; NÓBREGA, 2011, SECHI et al., 

2012) 

A estabilização prévia à anestesia do paciente com CMH pode ser 

necessária, assim como monitoração da pressão arterial de maneira invasiva 

(PAI), fluidoterapia rigorosa e cuidados intensivos no pós-operatório, uma vez 

que a maioria das mortes em cães e gatos ocorre no pós-imediato devido a 

fatores como dor, hipoventilação e hipotermia que podem levar à 

descompensação durante a recuperação (CLARK et al. 2020; BRODBELT, 

2009; SHIH, 2016). 

 



2.  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Cardiomiopatia Hipertrófica   

      As cardiomiopatias são as doenças de maior ocorrência em cães e gatos, 

podendo levar a complicações como insuficiência cardíaca, tromboembolismo 

arterial e choque cardiogênico, sendo as principais causas de morte devido a 

problemas cardiovasculares (LOURENÇO, 2016). A CMH é uma alteração 

cardíaca de extrema importância em felinos, com alta taxa de incidência, 

afetando 15% da população de gatos domésticos, a maioria dos gatos se 

apresenta assintomática. Em um estudo realizado para avaliação 

ecocardiográfica de 344 gatos com CMH com idade entre 7 a 15 anos, foi 

demonstrado que 77,3 % destes eram assintomáticos, dentre eles, Persas, 

Sphynx, Maine Coon, Chartreux e gatos sem raça definida (SECHI, 2012; 

ZAMBONI, 2015; KITTLESON e COTE, 2021). 

É apontado por Sechi (2012) que a CMH em felinos quando primária 

apresenta grande variação fenotípica, devido a fatores como raça, idade e 

características epidemiológicas, contudo são identificadas duas mutações do 

gene MYBPC3. Corroborando com Pellegrino (2016) que aponta que a CMH é 

transmitida de maneira autossômica dominante em raças como Maine Coon e 

Ragdoll, a doença se manifesta devido a mutação do gene que codifica a 

proteína MYBPC3, contudo em raças como Persa, British Shorthair, Norwegian 

Forest existe a transmissão genética, porém o mecanismo é desconhecido. 

De acordo com Liu (1984) a CMH pode ser de causa secundária, 

principalmente a doenças endócrinas como o hipertireoidismo ou a hipertensão 

sistêmica crônica. Um estudo foi realizado por Bonda (1988), onde o mesmo fez 

a avaliação ecocardiográfica de 103 gatos com hipertireoidismo, observando 

como alteração mais frequente a hipertrofia caudal da parede do VE (71,9%) 

assim como aumento do diâmetro AE em (70%) dos animais. É apontado por 

Bonda (1988) que o hipertireoidismo é comumente associado a CMH em felinos, 

contudo apresenta característica reversível com o tratamento da endocrinopatia, 

contudo em felinos que não apresentam melhora existe a possibilidade da 

ocorrência de cardiomiopatia adjacente ou dano miocárdico pelo uso da tiroxina.  



Segundo Nóbrega (2011), a CMH é caracterizada pelo comprometimento 

da função diastólica devido a hipertrofia concêntrica que ocorre no VE com 

consequente diminuição do volume diastólico final, aumento na pressão de 

enchimento ventricular e dilatação AE com estreitamento do septo 

interventricular (SIV). Já Cesta (2005), descreve que na fase final da CMH pode 

ocorrer fibrose subendocárdica e miocárdica da parede livre do VE e do SIV, 

assim como espessamento, tromboembolismo ou espasmo dos vasos 

coronarianos resultando em oclusão do fluxo sanguíneo.  

É apontado por Kienle (2008) que a hipertrofia do miocárdio na CMH pode 

ocorrer de maneira simétrica ou assimétrica, quando grave gera o 

comprometimento do fluxo sanguíneo podendo resultar em isquemia do 

miocárdio, morte celular e fibrose para reposição destas células, contribuindo 

para a rigidez das câmaras cardíacas e disfunção diastólica. Zamboni (2015) 

ressalta que tal rigidez resulta no aumento das pressões diastólicas 

intraventriculares e do átrio esquerdo, podendo levar ao desenvolvimento de 

insuficiência cardíaca congestiva.  

Em um estudo realizado por Payne (2013), com 282 gatos diagnosticados 

com CMH para determinação de indicativos prognósticos através de avaliação 

ecocardiográfica, foi observado que 64,9% dos animais apresentava Movimento 

Anterior Sistólico da valva mitral (SAM) principalmente em animais mais jovens. 

Kienle (2008) ressalta que alterações na orientação dos músculos papilares 

produzem a SAM, a qual gera uma estenose subaórtica que aumenta a 

velocidade do fluxo sanguíneo gerando turbulência, concomitantemente ocorre 

tração do folheto septal em direção ao septo interventricular gerando 

regurgitação alterações responsáveis pela presença de sopro cardíaco em gatos 

com CMH. Payne (2013) relata a ocorrência de sopro cardíaco em 73% dos 

gatos avaliados em seu estudo.  

Um dado obtido por Sechi (2012) em um estudo com 344 gatos com 

sintomas de CMH, aponta que 7% destes passou por um agravamento após uma 

descompensação brusca relacionada à anestesia ou cirurgia recente, 

corroborando com resultados obtidos por Rush (2002), onde o mesmo avaliou 

120 gatos com sinais de tromboembolismo aórtico, desses, 61 haviam passado 

por algum evento descompensatório dentre eles anestesia ou cirurgia recente 



(18%). Kienle (2008) e Lino (2015) apontam que os trombos em gatos com CMH 

são formados no átrio esquerdo devido a estase sanguínea, dano tecidual e 

ativação da cascata de coagulação, estes se soltam tornando-se êmbolos e são 

transportados pelo fluxo sanguíneo através da aorta podendo obstruir o fluxo 

sanguíneo aórtico resultando em interrupção do fluxo sanguíneo para as pernas 

com consequente paresia. 

2.2 Exames Diagnósticos 

Para Coelho (2016) e Atkins (2009), a radiografia é indicada como parte 

do diagnóstico da CMH apesar de não ser o exame de eleição, pois não fornece 

evidências para descartar, confirmar ou classificar doença cardíaca em felinos.  

Esse exame pode demonstrar alterações na silhueta cardíaca, nas dimensões 

do coração e avaliação pulmonar para identificação de efusão pleural e edema 

pulmonar, na CMH a cardiomegalia pode ser observada quando há dilatação 

atrial esquerda.  

Segundo Kienle (2008), o eletrocardiograma em felinos com CMH pode 

identificar distúrbios na condução intraventricular como: bloqueio de ramo de 

feixe esquerdo; padrão de bloqueio fascicular esquerdo e síndrome de pré-

excitação, também podendo ser observados aumento da amplitude de onda R e 

contrações ventriculares prematuras. Sechi (2012) aponta que em 19 de 344 

felinos com CMH foram identificadas arritmias mesmo em animais 

assintomáticos, dentre elas: complexo ventricular prematuro, complexo 

supraventricular e fibrilação atrial. 

O ecocardiograma é o exame mais preciso para diagnóstico precoce e 

classificação do grau de alterações estruturais da CMH. Um estudo realizou 

avaliação ecocardiográfica de 298 gatos com CMH, onde as alterações 

ecocardiográficas mais observadas foram movimento anterior sistólico da valva 

mitral em 64,9%, regurgitação mitral em 77% e redução da função sistólica do 

ventrículo esquerdo 50%. Outro trabalho realizou a avaliação de 344 gatos e foi 

detectada a ocorrência de hipertrofia ventricular esquerda difusa, assim como 

aumento atrial esquerdo em 35,2% e também redução da função sistólica do 

ventrículo esquerdo, sendo fatores importantes na determinação do prognóstico 

da CMH (SECHI et al., 2012; PAYNE et al., 2013; ZAMBONI e ROMÃO, 2015). 



É apontado por Kienle (2008) que o espessamento da parede ventricular 

e dos músculos papilares de felinos com CMH pode variar entre 7 a 10 mm, 

podendo ser focal ou generalizada, afetando todas as áreas da parede 

ventricular. Já Payne (2013) aponta que medidas da função sistólica do átrio 

esquerdo, função sistólica do ventrículo esquerdo e espessura máxima do 

ventrículo esquerdo são importantes variáveis na determinação do prognóstico 

da CMH em felinos, ressaltando que hipertrofia do VE acima de 9mm, diminuição 

da função sistólica do VE abaixo de 30% associada ao aumento do átrio 

esquerdo podem aumentar o risco de morte por CMH em gatos.  

2.3 Manejo anestésico  

O manejo anestésico em felinos com CMH é variável de acordo com o 

estágio da doença, contudo é necessário otimizar a função diastólica, evitar o 

aumento da contratilidade e frequência cardíaca uma vez que a redução da pós 

carga pode prejudicar pacientes que possuem obstrução da VSVE. A realização 

de pré-oxigenação é recomendada para pacientes que possuem doença 

cardíaca, assim como fluidoterapia cautelosa uma vez que o aumento rápido da 

pré-carga pode gerar sobrecarga de fluidos, congestão e edema pulmonar (3 

ml/kg/h taxa inicial reduzindo em 25%) (HAROLD e MAYER, 2013; SHIH, 2016; 

PERKOWSKI E OYAMA; 2017). 

Segundo Clark (2020), em felinos com CMH alguns cuidados podem ser 

necessários de acordo com o estágio da doença e achados ecocardiográficos, 

em casos mais graves da CMH: monitoração constante no pós-operatório; 

monitoramento invasivo da pressão arterial; estabilização prévia a anestesia; 

evitar o uso de agonistas a2 adrenérgicos em gatos com dilatação atrial; 

internação em unidade intensiva no pós-operatório e ajuste em fluidoterapia.  

Segundo Perkowski e Oyama (2017,) o tratamento da hipotensão em 

felinos com CMH pode ser realizado com fenilefrina devido ao seu efeito em 

receptores a1, aumentando a RVS e tendo pouco efeito sobre o miocárdio. Para 

Wiese (2012), a IC de fenilefrina (0,25 a 1 mg/kg/min) resultou em aumento dose 

dependente da RVS no tratamento da hipotensão induzida em felinos com CMH, 

quando comparada a IC de dopamina (2,5 a 10 mg/kg/min), contudo apenas a 

dopamina resultou em aumento do débito cardíaco.  



2.4 Fármacos anestésicos  

Agentes dissociativos como a cetamina ou a tiletamina geram aumento do 

tônus simpático e diminuição da recaptação de adrenalina, em consequência 

ocorre o aumento da contratilidade, frequência cardíaca (FC) e pressão arterial 

sistêmica, resultando em aumento do consumo de O2 pelo miocárdio e 

diminuição do volume ventricular, tendo seu uso contraindicado em pacientes 

com CMH (ANDRADE et al., 2004). Shih (2016) ressalta que o aumento da FC 

e ou contratilidade observados com o uso da cetamina aumentam a obstrução 

na via de saída do ventrículo esquerdo (VSVE). Congdon (2015) aponta que o 

uso de benzodiazepínicos em pacientes com cardiopatias é benéfico devido à 

ausência de efeitos cardiovasculares, contudo em felinos apresenta resposta 

variável podendo levar a excitação. Já para Akkerdaas (2001) a excitação 

observada com o uso do Midazolam e Diazepam em felinos é notada quando 

não há associação de outros fármacos. O mesmo realizou um estudo para 

avaliação de protocolos anestésicos em felinos com insuficiência cardíaca, 

utilizando a associação de Midazolam (1mg/kg) e cetamina (10 mg/kg), 

observando que esta associação pode resultar em aumento da PAM e FC. 

Um estudo foi realizado por Borlini (2009) para avaliação ecocardiográfica 

de 9 felinos submetidos à anestesia dissociativa com uso de tiletamina e 

zolazepam (0,12 ml/kg) em associação ao Midazolam (0,1 mg/kg) pela via IM, o 

mesmo relatou que esse protocolo resultou em pouca interferência na função 

diastólica.  

Câmara (2020) realizou um estudo com 18 gatos utilizando dois 

protocolos de sedação, o primeiro grupo recebeu dexmedetomidina 5 ug/kg, 

Metadona 0,3 mg/kg e Midazolam 0,3 mg/kg pela via IM e o segundo grupo 

recebeu dexmedetomidina 7,5 ug/kg e Metadona 0,3 mg/kg pela via IM. O 

mesmo relata diminuição da Frequência cardíaca (FC) em 53% (mínimo 99 bpm) 

comparado ao valor basal, através da avaliação ecocardiográfica foram 

observadas: aumento dos diâmetros sistólicos, redução da fração de ejeção; e 

redução do DC em mais de 50%.  

Segundo Carvalho (2019) a dexmedetomidina na dose de 5 ug/kg IM em 

felinos eleva o tônus parassimpático resultando em bradicardia sinusal, aumento 



da amplitude da onda T e arritmia sinusal respiratória, resultado semelhante ao 

obtido por Câmara (2020). É relatado por Payne (2013) a ocorrência de 

bradarritmias, arritmias supraventriculares e ventriculares em felinos com CMH, 

o mesmo ressalta que a ocorrência destes é uma variável no aumento do risco 

de óbito, contudo o uso de agonistas alfa 2 em felinos com CMH é controverso.  

Lamont (2002) realizou a avaliação ecocardiográfica de 6 gatos com CMH 

que apresentavam obstrução VSVE, os animais receberam 20 ug/kg de 

medetomidina via IM, os resultados indicaram a resolução da obstrução em 

VSVE. É apontado por Perkowski e Oyama (2017) que a resolução da obstrução 

em VSVE ocorre devido a vasoconstrição e aumento da RVS gerados por 

agonistas a2 adrenérgicos, contudo podem gerar prejuízo a função sistólica que 

deve ser levada em consideração, pois pode haver redução da mesma em 

felinos com CMH como é indicado por Payne (2013) e Sechi (2012).  

Para Shih (2016) e Perkowski e Oyama (2017) os opioides como Fentanil, 

Morfina e Metadona podem ser utilizados para obtenção de analgesia e sedação, 

quando utilizados em doses terapêuticas não geram depressão miocárdica 

significativa. Um estudo realizado por Ribas (2014) com 10 gatos apontou que a 

associação de butorfanol (0,2 mg/kg) e alfaxalona (2 mg/kg) propícia sedação de 

curta duração, sem gerar alteração da FC, contudo as medidas 

eletrocardiográficas indicativas de função sistólica foram alteradas, assim como 

houve redução da função diastólica.  

Johard (2018) relata a utilização de buprenorfina (0,01 mg/kg) em 

associação a dexmedetomidina (40 ug/kg) em 50 gatos saudáveis, ressaltando 

que a associação de um opióide a um agonista a2 adrenérgico resultou em 

aumento da pressão arterial média (PAM), redução da FC e aumento do 

diâmetro ventricular esquerdo. Como apontado por Shih (2016) e Lamont (2002), 

o aumento da RVS e a redução da FC podem ser benéficos para pacientes com 

CMH e obstrução do VSVE.  

O etomidato é um dos fármacos de eleição para a indução de anestesia 

em pacientes com cardiopatia, pois produz mínimos efeitos sobre o sistema 

cardiovascular, não alterando o DC ou gerando depressão no miocárdio, contudo 

recomenda-se a sua diluição em solução salina 1:1 uma vez que o veículo é 



tóxico para felinos. Agentes indutores como o propofol podem gerar maior 

vasodilatação, bradicardia e depressão respiratória, podendo ser utilizados em 

associação a co-indutores como os benzodiazepínicos (VASCONCELOS et al, 

2012; SELMI, 2005). Segundo Brondani (2003), a indução com propofol (5 

mg/kg) em felinos e manutenção da anestesia com halotano pode resultar em 

redução da pressão arterial sistólica (PAS) e FC. 

Para Vasconcelos (2012), agentes como isofluorano e sevoflurano podem 

ser utilizados com segurança em pacientes com doença cardíaca e aponta que 

a associação de opioides, benzodiazepínicos, etomidato e o sevofluorano geram 

menor depressão no miocárdio e mantém o débito cardíaco. É apontado por 

Secher (2017) que o isofluorano aumenta a pressão de perfusão coronária e 

melhora a função hemodinâmica. Segundo Landoni (2008), em humanos o uso 

de agentes como desflurano e sevoflurano estão associados a menor 

mortalidade e morbidade cardíaca, devido aos seus efeitos cardioprotetores.  

3. CONCLUSÃO 

Com base na bibliografia estudada, é perceptível que a anestesia em felinos 

com CMH exige diversos cuidados desde a avaliação pré-anestésica, onde 

muitos felinos se apresentam assintomáticos para cardiopatias, até a 

recuperação anestésica, que é um dos momentos mais críticos para animais com 

doenças cardiovasculares. O protocolo anestésico se mostrou variável de acordo 

com o grau da cardiopatia hipertrófica e alterações ecocardiográficas, contudo 

poucos fármacos são contraindicados na anestesia, dentre eles a cetamina, pois 

o seu efeito cronotrópico e inotrópico pode agravar a obstrução na via de saída 

do ventrículo esquerdo (VSVE). Os agonistas alfa 2 tem o seu uso controverso 

podendo reduzir a obstrução VSVE, contudo, se houver dilatação atrial, pode 

haver prejuízo para a função sistólica. No entanto, mais estudos são necessários 

para avaliação e otimização de protocolos anestésicos em felinos com 

cardiomiopatia hipertrófica.  
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