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1. RESUMO 

A obesidade é uma doença metabólica de origem multifatorial,  quando  associado 

com à resistência insulínica, à obesidade visceral , à elevação da  pressão arterial 

sistólica, e à dislipidemias, caracterizam a Síndrome Metabólica (SM). Foram 

estudados 18 cães obesos antes e após a dieta, com  o objetivo de avaliar o perfil 

clínico laboratorial de cães obesos, visando identificação da (SM), através da 

mensuração de glicemia, insulina sérica, pressão arterial sistólica, colesterol, 

triglicérides e de suas frações  lipoprotéicass (LDL, HDL e VLDL), antes e após 

restrição calórica de um mês.Todos os animais perderam peso, com média de 16% 

em relação ao peso basal; 9 cães obesos (50%) apresentaram PAS acima da 

normalidade (154,4 mmHg).Nenhum animal apresentou hiperglicemia; 7 cães 

(38,9%) apresentaram hiperinsulinemia (acima de 32,11uU/dL) e hipertrigliciridemia 

(201,4mg/dL) e 5 hipercolesterolemia (250mg/dL). As lipoproteínas foram dosadas 

através da técnica de cromatografia líquida e após o tratamento os animais 

obtiveram melhora no perfil lípidico com aumento da fração HDL colesterol (p<0,05, 

ANOVA).Sendo assim, 10 cães (55%) apresentaram condições portadoras 

componentes de SM. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de tecido adiposo 

corpóreo, de origem multifatorial e crônico, em que estão associados determinantes 

poligênicos e neuroendócrinos à fatores ambientais e sociais. É considerada a 

afecção nutricional mais comum nos animais de companhia, e geralmente é 

resultado de uma ingestão excessiva de dieta ou utilização inadequada de energia, o 

que provoca um estado de balanço energético positivo (GERMAN et. al., 2009). 

Ainda, pode estar associada a afecções metabólicas como hipotireoidismo, 

hiperadrenocorticismo, neoplasias de células beta pancreáticas, insulinoterapia e 

hipersomatotropismo (WOLFSHEIMER, 2008), e tem chances de agravamento de 

condições clínicas como artrite, distúrbios circulatórios, condições respiratórias 

crônicas, diabetes melitos, hipertensão, dislipidemias, entre outros. Ainda, o 

sobrepeso quando associado com à resistência insulínica, à obesidade visceral à 
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elevação da pressão arterial sistólica, e à dislipidemias, caracterizam a Síndrome 

Metabólica (SM) (TVARIJONAVICIUTE et. al., 2012). 

A SM compreende o conjunto destes fatores de risco metabólicos que, juntos, 

podem predispor ao desenvolvimento de doenças secundárias, duplicam o risco de 

doenças cardiovasculares, e em cinco vezes a ocorrência de diabetes mellitus em 

humanos (SINAIKO, 2013).  

A resistência insulínica em cães obesos ainda não foi totalmente elucidada; é 

provável que a inflamação gerada pelas adipocinas altere a rota de transdução de 

sinais de insulina, a exemplo do TNF-α que inibe a sinalização intracelular da tirosina 

quinase no receptor da insulina, reduzindo assim o transporte de glicose e 

predispondo a resistência insulínica, aumentando assim as chances destes animais 

apresentarem diabetes mellitus há longo prazo (VEIGA, 2007). Kim et. al.(2003) 

constatou resistência à insulina em uma amostra de seis cães normais alimentados 

com uma dieta isocalórica com pequenos aumentos no teor de gordura durante 12 

semanas, constatando alterações na sensibilidade à insulina e glucose na 12º 

semana. 

A hiperlipidemia, definida como um aumento das concentrações de colesterol 

plasmático e/ou triglicérides e pode ocorrer como resultado de um defeito primário 

no metabolismo de lipoproteínas ou como consequência de uma doença sistêmica 

adjacente (DUNCAN, 2009). A avaliação laboratorial de hiperlipidemia em cães 

obesos saudáveis demonstrou hipertrigliceridemia (WOLFSHEIMER,2008). No 

Brasil, Brunetto et. al. (2009), em sua  avaliação de 30 animais, com escore corporal 

de 8-9, não constatou aumento significativo de colesterol; o valor mais alto 

encontrado foi de 486,5mg/dL, tendo como média para o grupo (ECC 8 e 9)  

281,96mg/dL, sendo o valor mínimo de 135,25mg/dL e o máximo de 486,5mg/dL e a 

média do grupo com ECC 9 foi de 374,53 mg/dL, o que indica uma 

hipercolesterolemia leve e classifica os cães obesos como um grupo de baixo risco a 

desenvolver aterosclerose. 

Recentes pesquisas denotam alterações  do perfil de lipoproteínas no cão 

obeso. As lipoproteínas são complexos que transportam os lipídios através do 

plasma para os tecidos periféricos. As classes reconhecidas no cão são: 

quilomícrons: lipoproteínas de densidade muito baixa VLDL (very low density 

lipoproteins), de baixa densidade LDL (low density lipoprtoteins) e de alta densidade 
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HDL (high density lipoproteins), sendo esse o principal transportador de colesterol 

plasmático na espécie canina (DUNCAN, 2009). Jericó et. al., (2009) analisando 

cromatograficamente as frações lipídicas comparando cães saudáveis, obesos e 

com hiperadrenocorticismo (HAC) constataram aumento de colesterol e triglicerídeos 

no grupo de cães com HAC, além de aumento das frações VLDL e diminuição de 

HDL. Contudo, não houve diferenciação do grupo de cães obesos, atribuído pelo 

autor ao pequeno número de amostra do grupo (nove animais).  

O tratamento da obesidade é constituído de terapia nutricional baseado em 

uma alimentação hipocalórica e balanceado, sendo o exercício físico uma 

ferramenta de melhoria ao programa (LARA e GALDINO, 2011).  

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 a presença dos 

eventos mórbidos que caracterizam 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 componestes característicos da SM, 

cinco obtiveram melhora.  

Não há no Brasil dados na literatura nacional voltado especificamente à 

detecção em cães obesos dos eventos que caracterizam os distúrbios metabólicos 

análogos à SM em seres humanos e, avaliando o perfil de lípides totais, das 

lipoproteínas, da insulinemia e da pressão arterial. Sendo assim, o presente trabalho 

propõe-se a avaliar estes aspectos em obesos sadios antes e após a  restrição 

hipocalórica.  

 

3. OBJETIVOS 

 

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

cães obesos sadios, visando identificação da síndrome metabólica, através da 

mensuração de glicemia, insulina sérica, pressão arterial sistólica, colesterol, 

triglicérudes e de suas frações  lipoprotéicass (LDL, HDL e VLDL), antes e após 

restrição hipocalórica de um mês, a fim de se correlacionar os resultados, 

identificando diminuição ou não destes parâmetros. 
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4. METODOLOGIA 

 

ANÁLISE BIOQUÍMICA: 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 fora utilizado o método de 

radioimunoensaio em fase sólida, realizado no Laboratório PROVET- Medicina 

veterinária Diagnóstica de São Paulo, Brasil. 

FRAÇÕES LIPÍDICAS: As lipoproteínas de plasma foram separadas por meio de 

uma proteína do sistema de cromatografia líquida rápida (FPLC) HR 10/30 Superose 

6 colunas .Duzentos microlitros de plasma foram aplicados à coluna com um fluxo 

constante de 0,5 mL/min de solução Tris tamponada (pH 7,0; 10 mmol de Tris, 150 

mmol de NaCl, 1 mmol de ácido etilenodiamino tetra-acético, e 0,03% de NaN3). 

Sessenta fracções de 0,5 mL serão recolhidas automaticamente. As concentrações 

de CT e TAG no VLDL, LDL, HDL e frações foram determinadas enzimaticamente 

usando um analisador bioquímico automatizado. Os procedimentos acima foram 

realizados no Laboratório de Lipídeos (Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo). 

PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA: Para mensuração da pressão arterial sistólica 

será utilizado Doppler Vascular  Portátil — DV 610B. 

DIETA : A restrição calórica foi 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%:  O cálculo utilizado segue abaixo: 

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

70; 

Este trabalho obteve aprovação da Comissão de Ética no uso de Animais  
(CEUA). 
 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 

A casuística foi composta por 18 cães obesos, atendidos no Hospital 

Veterinário Anhembi Morumbi, no período de 07/2013 a 05/2014. O diagnóstico de 

obesidade, foi embasado no exame físico mensurado através da escala de Escala 
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de Escore Corporal Canino (ECC) de cães, acima de 7 (1-9).Os cães passaram por 

avaliação laboratorial no dia basal (0) e pós restrição calórica (30), onde foram 

examinados via hemograma completo, perfil bioquímico em jejum  alimentar de 12 

horas, para descartar possíveis doenças secundárias. 

O grupo controle foi composto por 10  cães saudáveis atendidos no Hospital 

Veterinário Anhembi Morumbi no período de 07/2013 a 05/2014. Foram feitas 

mensurações de peso e ECC (4-6) afim de enquadrar estes animais no grupo 

controle como peso e fenótipo ideais, examinados via hemograma completo, perfil 

bioquímico em jejum  alimentar de 12 horas, para descartar possíveis afecções. 

A aferição de Pressão Arterial Sistêmica fora feito em todos animais em 

repouso, antes e após 30 dias de dieta.  

 

6. RESULTADOS  

 

Dezoito cães obesos foram incluídos neste estudo (ECC > 8/9), sendo 9 

fêmeas e 9 machos, dezesseis castrados (88,9%) e dois inteiros (11,1%), com idade 

média 5,6anos±1,6, peso médio de 33,45 kg±18,2 e raças variadas [Beagle (1), 

Bulldog Inglês (1), Cocker (1), Golden Retriever (4),Labrador Retriever (3), Lhasa-

apso (1),Pinscher (1), Poodle (1), Teckel (1), Rotweiller (1), SRD (3)]. 

O grupo controle fora composto por 10 cães (ECC<4/6), sendo 5 fêmeas e 5 

machos, todos castrados com idade média de 4,8anos±1,6 com peso médio de 16,4 

kg±15,8 ,mediana de 16 kg,  e  raças variadas [SRD (5), border collie (1), dog 

alemão (1), yorkshire (1) e rotweiller (1)].Todos os caninos deste grupo 

apresentaram PAS nos níveis de normalidade 128,8mmHg±12,8 . Nenhum animal 

apresentou  alteração nos  parâmetros avaliados: glicemia  em jejum de 12 horas 

(65mg;dL±7,9); insulina 13,9uU/dL±9; índice de HOMA 2,2±1,3; triglicérides 

71,4mg/dL±22,4 e colesterol 154,2mg/dL±47,9. 

Os níveis de normalidade foram calculados através do grupo controle, pelo 

cálculo: [Média do grupo controle menos emais 2x o Desvio Padrão do grupo 

controle] considerando assim, o anormal os valores que apresentaram ou menores 

maiores do que o resultado deste cáculo nas determinações de cada analito, 

excetuando-se a glicemia, cujos valores de normalidade em cães já são 
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consagrados na prática clínica veterinária e corroborados pela literatura (60 a 120 

mg/dL). 

Após a instituição da dieta hipocalórica de 30 dias, com uso exclusivo da 

ração  Pro Plan® Dog Reduced Calorie, todos os animais apresentaram perda de 

peso média significante de 16,9%±16% (mediana de 16%). 

No parâmetro PAS, nove cães (50%) estavam acima  da normalidade (acima 

de 154,4mmHg) antes da redução de peso 161,2mmHg±25,2 e após 30 dias de 

dieta hipocalórica apenas três animais (16,7%) apresentaram valores acima da 

normalidade 142,8mmHg±17,7. Jericó, Silva e Machado (2006), avaliaram a pressão 

arterial de 69 cães obesos, e observaram hipertensão em 45% destes. 

Estatisticamente (p<0,05, ANOVA) foi observado diferença significativa em relação 

ao grupo de obesos basal, após a restrição calórica e do grupo controle. 

Sete cães (38,9%) apresentaram hiperinsulinemia (acima de 32,11uU/dL) 

antes da redução de peso 34,6uU/dL±21,1, após o tratamento, dois cães (11,1%) 

apresentaram valores acima da normalidade 23,1uU/dL±10,3, sendo observado 

diferença estatística (p<0,05, ANOVA), entre o grupo controle e obesos antes da 

dieta; cães obesos antes do tratamento e após o tratamento, resultado também 

constado por Tvarijonaviciute et. al. (2012). 

Nenhum dos animais apresentou glicemia acima da normalidade (60 a 120 

mg/dL) com média e desvio padrão respectivamente 82,3mg/dL±8,8 porém, após a 

restrição, os valores tiveram diminuição significativa 73,3mg/dL±8,7, demonstrados 

estatisticamente pelo método ANOVA p<0,05, também em relação ao grupo controle 

65,9mg/dL±7,9. As médias do grupo controle, grupo obesos e obesos após a dieta 

dos  parâmetros metabólicos acima citados encontram-se na Figura 1. 
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Figura 1: Comparação de valores médios de glicemia (mg/dL), insulina (uU/dL),  colesterol , 
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triglicérides (mg/dL) e Pressão Arterial Sistêmica (mmHg) , do grupo controle em relação a 

dezoito cães obesos antes (T0) e após um mês  de restrição calórica (T30) (São Paulo, 2014). 

 

De forma a avaliar a resistência insulínica em cães obesos fora calculado o 

índice de HOMA(homeostasis model assessment),  de acordo com a fórmula que se 

segue: HOMA score = [insulina sérica basal (uU/L)] x [glicose sanguínea jejum 

(mg/dL)] / 405], que quando for > 2,7 indica resistência insulínica (XENOULIS, 2011). 

Dez cães (55,5%) apresentaram resistência insuliníca (HOMA acima de 4,8) com 

média HOMA  de 6,8±3,8, apenas três animais (16,6%) continuaram com resistência 

insulínica após trinta dias de dieta hipocalórica 4,1±1,9.O tratamento mostrou 

diferença estatistica (ANOVA p<0,05) em relação ao grupo controle e os animais 

antes da dieta e após a dieta. 

Sete cães (38,9%) apresentaram hipertrigliceridemia (acima de 116,2mg/dL) 

com média e desvio padrão respectivamente 201,4mg/dL±271,6, e após o 

tratamento apenas um animal (5,5%) continuou com níveis anormais de triglicérides 

sérico 79,8mg/dL±18,8. Tendo somente diferença significativa (ANOVA p<0,05) 

entre o grupo antes do tratamento e os cães saudáveis do grupo controle. 

Cinco cães (27,7%) apresentaram hipercolesterolemia basal (acima de 

250mg/dL) com média de 227,2mg/dL±73,7, apenas um cão (5,5%) apresentou 

níveis anormais de colesterol sérico após o tratamento dietético (155,5mg/dL±48,4) 

melhora também relatada no estudo de  Brunetto et. al., (2009). Este parâmetro teve  

diferença significativa (ANOVA p<0,05) entre o grupo antes do tratamento e os cães 

saudáveis do grupo controle. 

As lipoproteínas foram separadas de dez cães obesos e dez cães do grupo 

controle/saudáveis pela técnica de cromatografia de proteína rápida líquida, das 

frações de colesterol e triglicérides, sendo demonstradas na Tabela 1 e Tabela 2.  
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 Controle Obeso basal Obeso tratado 

N 10 13 10 

Colesterol (mg/dL) 201±56 201±57 178±35 

VLDL (%) 11±6 11±3 8±2 

LDL (%) 28±7 25±5  23±2 a 

HDL (%) 62±11 64±6 69±2 a,b 

One-Way Anova, Kruskal-Wallis test p:0,0199, 
 a: LDL controle vs. LDL obeso tratado, p<0,05 
 b= HDL basal vs. HDL obeso tratado, p p<0,05 
Tabela 1: Concentração de colesterol (mg/dL) e lipoproteínas (%) do plasma de cães 
controles, obesos basal e obesos tratados. Resultados expressos em média ± DP. 
 
 
 
 
 

 Controle Obeso basal Obeso tratado 

N 10 13 10 

Triglicérides (mg/dL) 25±19 114±192 31±23 

VLDL (%) 24±7 27±9 26±4 

LDL (%) 41±3 36±6 a 38±3 

HDL (%) 36±5 40±11 36±2 

One-Way Anova, Kruskal-Wallis test p:0,0491, 
 a: LDL controle vs. LDL obeso basal, p<0,05  
Tabela 2: Concentração de triglicérides (mg/dL) e lipoproteínas (%) do plasma de cães 
controles, obesos basal e obesos tratados. Resultados expressos em média ± DP. 

 

Estatisticamente (p<0,05, ANOVA) foram observados mudança no perfil de 

lipoproteínas quando analisados os cães obesos, que apresentaram aumento da 

fração de HDL-colesterol após 30 dias de restrição calórica, comparados ao grupo 

controle. 

Finalmente, no grupo de cães obesos quando cotejados todos os valores 

individuais de pressão arterial, glicemia, insulinemia/HOMA, colesterol e triglicérides, 

constatou-se que dez cães (55,5%) apresentaram simultaneamente elevação de  

triglicérides, pressão arterial sistêmica, e insulinemia/HOMA, o que os torna similares 
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na condição de portadores dos componentes da Síndrome Metabólica, relatada em 

primatas , em felinos e em equídeos, bem como após a restrição calórica, esta 

condição de morbidade deixou de existir. 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir, neste estudo, que todos os animais perderam peso de 

maneira significativa que a restrição calórica proposta se mostrou adequada no que 

tange à correção de distúrbios metabólicos e circulatórios associados à obesidade 

canina.  
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