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1. RESUMO 

 

A obesidade pode estar associada a inúmeras condições clínicas como 

artropatias, distúrbios cardiovasculares, condições respiratórias crônicas, 

dermatoses, neoplasias, dentre muitos outros. Ainda, o sobrepeso quando 

associado com à resistência insulínica, à obesidade visceral , à elevação da 

pressão arterial sistólica, e à dislipidemias, caracterizam a Síndrome Metabólica 

(SM). A sua ocorrência predispõe ao aparecimento de doenças secundárias 

importantes, tais como diabetes mellitus, aterosclerose e doença renal crônica, 

dentre outras. Propõe-se estudar a ocorrência das alterações de lipoproteínas, da 

pressão arterial, da insulinemia em cães obesos domiciliados, buscando a 

identificação da SM, bem com avaliar os efeitos da restrição calórica á curto prazo 

(30 dias) nestes parâmetros. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, a SM ganhou atenção na medicina veterinária, porém são 

escassos os trabalhos sobre o tema. Tvarijonaviciute et. al. (2012) avaliaram 

marcadores de SM em 35 cães, antes e após a restrição calórica; caracterizando 

cerca de 30% dos animais obesos portadores da SM; estes apresentaram 

hipoadinopectinemia e hiperinsulinemia. Sabe-se que o aumento de marcadores 

inflamatórios afeta a capacidade de proliferação dos linfócitos T em cães que se 

mantêm obesos, caracterizando uma queda imunológica transitória (VAN DE 

VELDE et. al, 2012). 

Já é caracterizado em humanos obesos a síndrome metabólica e sua 

melhoria quando estes pacientes passam por um programa de emagrecimento. 

Porém na medicina veterinária este tema foi pouco discutido. Recentemente, 

Tvarijonaviciute et. al. (2012) realizou exames a fim de diagnosticar síndrome 

metabólica (SM) em 35 cães com escore 9; e feito isso, utilizou restrição 

hipocalórica balanceada, e após essa restrição de nove animais que 

apresentavam SM, cinco obtiveram melhora.  

 

3. OBJETIVOS 
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O presente trabalho tem como objetivo avaliar o perfil clínico laboratorial de 

cães obesos sadios, visando identificação da síndrome metabólica, antes e após 

restrição calórica de um mês, através da mensuração de glicemia, insulina, 

pressão arterial sistólica, colesterol, triglicérides e  frações lipídicas pelo método 

de cromatografia a fim de se correlacionar os resultados, identificando diminuição 

ou não destes parâmetros. 

 

4. METODOLOGIA 

 

ANIMAIS: Serão utilizados pacientes obesos de raças variadas do Hospital 

Veterinário Anhembi Morumbi que, com autorização do proprietário, passarão por 

pesagem e anamnese. Os critérios para diagnóstico e investigação de tal 

morbidade nos animais adultos inclusos no estudo serão estabelecidos através da 

constatação de escore corporal dentre 4 e 5 (escala de 0-5) que não tenham 

sinais clínicos de endocrinopatias ou a administração de medicamentos que 

possam resultar em ganho de peso. 

NUTRIÇÃO: A restrição calórica será feita através da ração Pro Plan® 

Dog Reduced Calorie cedida pela empresa Purina. Cálculos da quantidade de 

energia (Kcal/dia) necessária para promoção da redução de peso em cães 

obesos, objetivando perda de peso semanal de 0,5% a 2,0%:  

NCR (necessidades calóricas em repouso): animais castrados = (30 x Peso 

Ideal) + 70; animais inteiros = 70 x[(Peso Ideal)0,75] 

NCD (necessidades calóricas diárias): animais castrados = NCR x 1,0 ; 

animais inteiros = NCR x 1,0  

EXAMES COMPLEMENTARES: ao início (dia 0) e ao final (dia 30) os 

animais selecionados serão examinados, pesados e sofrerão a avaliação dos 

seguintes parâmetros: 

ANÁLISE BIOQUÍMICA: Serão realizadas a dosagem de glicose, colesterol 

total e triglicérides pelo aparelho automático bioquímico Diaglobe®, com o 

reagente da Labtest®. Para a determinação das concentrações séricas de 

insulina será utilizado o método de radioimunoensaio em fase sólida, realizado no 

Laboratório PROVET- Medicina veterinária Diagnóstica de São Paulo, Brasil. E as 
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frações lipídicas dosadas no Setor de Endocrinologia do Hospital das Clínicas em 

São Paulo/USP. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A triagem dos animais obesos está em andamento no Hospital  Escola 

Veterinário de São Paulo, desde julho de 2013. Os proprietários são 

encaminhados ao projeto após responderem um questionário sobre hábitos 

alimentares, é feito exame físico, clínico e laboratorial descritos acima em 

Materiais e Métodos. Ainda, após pesagem calculamos a quantidade de calorias 

diárias por peso ideal do cão, e separamos a dieta por dia em embalagens 

descartáveis, e é marcado retorno após 30 dias, para avaliarmos perda de peso, e 

todos os parâmetros de Síndrome Metabólica. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram atendidos 8 cães obesos, onde 4 já concluíram a dieta hipocalórica. 

Hábitos Alimentares: 100% do grupo foi caracterizado pelo proprietário 

como apetite guloso, e preguiçoso, e somente 2 animais fazem caminhadas 

diárias. 

Deste grupo (4) todos tiveram emagrecimento satisfatório, e redução na 

Porcentagem de Gordura Corpórea. Cinco animais apresentaram Pressão Arterial 

Sistólica superior que 150 mmgh; quatro apresentam hipertrigliceridemia, e três 

cães apresentaram também hipercolerestemia. 
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