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Com a chegada do setembro 

vermelho, campanha que alerta os 

tutores da importância do diagnósti-

co e tratamento precoce de doenças 

do coração em cães e gatos, temos 

certeza de que muitos tutores des-

conhecem as principais patologias 

que acometem os corações dos nos-

sos bichanos, não é mesmo? Para 

deixar tudo esclarecido, conversa-

mos com Danielle Prada, veterinária 

especializada em cardiologia animal 

da Pet Heart, em Campinas-SP, que 

explicou os principais sintomas, tra-

tamentos e formas de prevenir as 

idas indesejadas ao pronto-socorro 

às presas. 

As complicações cardíacas 

nos felinos, na maioria das vezes, 

são causadas por uma doença cha-

mada cardiomiopatia, ou seja, uma 

patologia que afeta o miocárdio 

(músculo cardíaco), e que pode ser 

classificada de acordo com as di-

ferentes alterações que o músculo 

sofre, podendo ser dilatada, restri-

tiva, hipertrófica, não classificada 

e cardiomiopatia arritmogênica do 

ventrículo direito. “A cardiomiopatia 

dilatada torna o músculo do coração 

fraco e flácido, causando a falha no 

bombeamento de sangue e, conse-

quentemente, do fluxo sanguíneo 
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Cuide do coração

Saiba qual é a doença cardíaca mais comum entre os felinos e proporcione 
uma vida tranquila para aqueles que sofrem desse mal

do seu felino
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para os demais órgãos do corpo. 

Essa complicação pode estar asso-

ciada à deficiência de taurina, um 

aminoácido essencial que está pre-

sente nas rações”, explica a vete-

rinária. Assim, o oferecimento ina-

dequado de alimentos – como dar 

ração de cão ao gato – e até dietas 

vegetarianas podem causar tal do-

ença. Já a cardiomiopatia restritiva, 

continua Danielle, provoca uma ri-

gidez na parede do miocárdio que 

leva à diminuição da sua elasticida-

de, provocando a diminuição do re-

laxamento e enchimento ventricular 

causando, assim, a falha do esva-

ziamento do coração. Esse proble-

ma acomete animais de meia idade 

e idosos”, acrescenta.  

Para Danielle, 75% dos ca-

sos de complicações cardíacas são 

provenientes da cardiomiopatia hi-

pertrófica (CMH), que se caracteriza 

pelo aumento da espessura da mus-

culatura do ventrículo esquerdo, di-

minuindo assim o tamanho da cavi-

dade e dificultando a capacidade do 

ventrículo esquerdo de receber san-

gue proveniente do átrio esquer-

do. Assim o átrio esquerdo vai se 

dilatando para comportar todo esse 

volume de sangue e, como conse-

quência, há acúmulo de líquido nos 

pulmões, conhecido como edema 

pulmonar.” 

A especialista ainda alerta: 

“Embora a causa da CMH não tenha 

sido completamente identificada, o 

fato de algumas raças serem mais 

predispostas e por ter sido identifi-

cada, em algumas delas, uma mu-

tação genética, isso sugere que o 

componente hereditário desempe-

nhe um papel importante”, enfatiza. 

Esse foi um dos motivos que alertou 

a vendedora Alexandrina Martins, 

de Houston, no Texas, Estados Uni-

dos, tutora do Cryspin, um Sphynx 

de 7 anos, já que havia casos de 

CMH entre os animais da mesma 

ninhada de sua mascote. “Sylvia, a 

irmã do meu gato, foi diagnostica-

da com a doença. Quando descobri 

que poderia ser passada de forma 

hereditária, comecei a prestar mais 

atenção no Cryspin e procurar saber 

mais sobre a complicação”, relata. 

Como em qualquer doença, 

os tutores devem ficar atentos às 

mudanças de comportamento que 

os felinos apresentam. A princípio, 

pode parecer uma tarefa difícil, ain-

da mais em gatos, mais reservados 

se comparados aos cães. “Intole-

rância a exercícios físicos, isto é, 

demonstração de cansaço, é um dos 

sintomas mais complicados de se 

identificar, já que felinos costumam 

dormir a maior parte do tempo”, diz 

a veterinária. Contudo, existem ou-

tros sintomas que podem denunciar 

que algo não está certo com o co-

ração do seu companheiro. “O gato 

pode apresentar um quadro agudo 

de dispneia, ou seja, falta de ar ou 

respirar com a boca aberta, ou, até 

mesmo, paralisia aguda dos mem-

bros, perda de apetite, perda de 

peso e ainda sopro cardíaco e ar-

ritmia, estes últimos identificados 

por meio do exame clínico durante 

a consulta veterinária”, explica.

Por estar sempre de olho, 

Alexandrina não pensou duas vezes 

quando viu que o seu pet estava 

demonstrando um comportamento 

diferente do habitual. “Tive que le-

vá-lo algumas vezes ao veterinário, 

pois percebi que ele estava agindo 

estranho. A médica comentou que 

ele teve um murmúrio cardíaco, de 

grau 4, que caracteriza sinal da do-

ença”, lamenta. “Até que ele mos-

tre sinais mais severos da CMH, ele 

praticamente pode fazer tudo. Só 

tivemos que cancelar um tratamen-

to odontológico, pois a especialista 

ficou receosa de dar anestesia”, diz. 

O principal meio de obter 

diagnóstico correto é pelo ecocar-

diograma – exame ultrassonográfico 

que utiliza ondas sonoras refletidas 

para obter uma imagem do coração 

e suas estruturas. “Outros exames, 

como radiografia torácica para ava-

liação de campos pulmonares e si-

lhueta cardíaca, eletrocardiograma 

para avaliação de ritmo cardíaco e 

aferição da pressão arterial sistê-

mica também devem ser realizados 

para uma avaliação  completa. 

COMO IDENTIFICAR

Aferir a pressão arterial faz parte 
dos exames feitos durante a 
avaliação cardíaca do animal

DIAGNÓSTICO CERTEIRO
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Alexandrina Martins 
(arquivo pessoal)

O exame ecocardiográfico 
é uma das medidas para 
detectar problemas 
cardíacos nos felinos

Sylvia (à 
esq.) possui 
cardiomiopatia 
hipertrófica 
felina e Cryspin 
demostra 
complicações 
cardíacas

O clínico do seu animal indi-

cará quais exames deverão ser fei-

tos e a frequência. “Como precau-

ção, todo gato que for submetido 

à anestesia geral, deveria realizar 

uma avaliação pré-anestésica com 

ecocardiograma e eletrocardiogra-

ma”, alerta Danielle. 

Concluído o diagnóstico, é 

importante que o tratamento seja 

prescrito por um veterinário es-

pecializado em cardiologia. Entre 

as ações terapêuticas para as car-

diomiopatias de uma forma geral, 

podemos citar a terapia medica-

mentosa que faz uso de diuréticos 

que ajudem na remoção dos líqui-

dos formados nos pulmões ou na 

pleura (membrana que recobre o 

pulmão), vasodilatadores que faci-

litam o trabalho cardíaco, medica-

mentos que proporcionem melhora 

do relaxamento e frequência cardí-

aca, melhorando, assim, o volume 

de sangue bombeado e remédios 

que diminuem o risco de formação 

de trombos causados por sangue 

estagnado em um átrio muito dila-

tado. “Infelizmente, o tratamento 

não impede a evolução da doença, 

apenas controla os sintomas e os 

fármacos indicados para a preven-

ção de trombos não são 100% efi-

cazes”, informa. 

Já que a doença tem um 

componente de hereditariedade 

(passada entre as gerações), os do-

nos devem prestar atenção quan-

do forem adquirir o pet em gatis. 

“Procure por criadores que não re-

produzam animais portadores de 

doenças cardíacas e exija testes 

genéticos capazes de detectar mu-

tações associadas à cardiomiopatia 

hipertrófica”, orienta Danielle. Ra-

ças como Manie Coon, Ragdoll, Per-

sa e Sphynx exigem maior atenção 

nesse quesito. “Em algumas famí-

lias de gatos, como o Maine Coon e 

Ragdoll, a CMH é comprovadamen-

te hereditária e transmitida de for-

ma autossômica dominante, assim 

como ocorre na CMH familiar em 

humanos”, complementa. 

Para oferecer maior qualida-

de de vida ao seu felino, algumas 

medidas podem ser colocadas em 

prática. “Pacientes que apresentam, 

de forma clara, os sintomas devem 

ser medicados da maneira que não 

os deixe estressados; cabe ao tutor 

e ao veterinário descobrirem, jun-

tos, a melhor forma de administrar 

os medicamentos, pois cada gato se 

adapta de uma maneira às diversas 

apresentações terapêuticas (pasta, 

xarope e tópico)”, finaliza.
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Na década de 1980, muitos felinos 
estavam mais propensos a desenvolver 

cardiomiopatia do tipo dilatada, que afeta o 
músculo cardíaco, tornando-o fraco e flácido, 

prejudicando assim o bombeamento do sangue 
para os órgãos, por conta das formulações de 

ração com baixo nível de taurina. A corre-
ção nas fórmulas das rações felinas para 
eliminar a deficiência desse aminoácido, 

resultou na diminuição drástica de 
casos de gatos com esse pro-

blema cardíaco. 

COMIDA COMO 
MEDIDA PREVENTIVA

TRATAMENTOS

BEM-ESTAR, SEMPRE!
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