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RESUMO 

A síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco metabólico que podem predispor ao 
desenvolvimento de doenças secundárias. A obesidade é considerada o principal fator desencadeante. 
O termo ainda é muito discutido na veterinária, porém alguns autores consideram cinco parâmetros 
para defini-la: hipertensão arterial sistêmica (HAS), hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, incluindo 
baixas concentrações de lipoproteína de alta densidade (HDL) e altos níveis de lipoproteína de baixa 
densidade (LDL), hiperglicemia discreta em jejum e obesidade. Para sua prevenção, o tratamento com 
dieta de restrição calórica para a perda de peso é essencial. O objetivo do presente trabalho foi avaliar 
o perfil laboratorial de cães obesos em comparação aos de escore corporal normal e avaliar os 
parâmetros em um grupo de animais obesos antes e após restrição calórica de 30 dias, verificando a 
ocorrência da síndrome metabólica e o papel da dieta como tratamento adjuvante desta condição. Foi 
avaliado os parâmetros de colesterol, triglicérides, HLD, LDL, VLDL, glicemia e pressão arterial de todos 
os animais testados. Cães obesos demonstraram valores séricos de colesterol, triglicérides e LDL 
maiores quando comparados aos cães com escore corporal normal e cães tratados com a dieta 
hipocalórica obtiveram perda de peso significativa e diminuição principalmente de valores de 
triglicérides após o tratamento. A obesidade, que já é presente em grande parte da população canina, 
causa diversas consequências, dentre elas diabetes mellitus. Com isso, os proprietários devem ser 
conscientizados da importância da manutenção do peso para sua prevenção. 

Palavras chave: Obesidade, perda de peso, dieta, triglicérides. 

  



 
 

ABSTRACT 

Metabolic syndrome is a set of metabolic risk factors that may predispose to the development of 
secondary diseases. Obesity is considered the main triggering factor. The term is still much discussed 
in veterinary medicine, but some authors consider five parameters to define it: systemic arterial 
hypertension (SAH), hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, including low concentrations of high 
density lipoprotein (HDL) and high levels of low density lipoprotein (LDL), mild hyperglycemia in fasting 
and obesity. For your prevention, calorie restriction diet treatment for weight loss is essential. The 
objective of the present study was to evaluate the laboratory profile of obese dogs in comparison to 
those of normal body score and to evaluate the parameters in a group of obese animals before and after 
caloric restriction of 30 days, verifying the occurrence of metabolic syndrome and the role of diet as 
adjuvant treatment of this condition. The parameters of cholesterol, triglycerides, HLD, LDL, VLDL, 
glycemia and blood pressure of all tested animals were evaluated. Obese dogs showed higher serum 
cholesterol, triglycerides and LDL levels when compared to dogs with normal body scoring, and dogs 
treated with the low-calorie diet achieved significant weight loss and decreased triglyceride values after 
treatment. Obesity, which is already present in a large part of the canine population, causes several 
consequences, among them diabetes mellitus. With this, owners should be made aware of the 
importance of maintaining weight for their prevention. 

Key words: Obesity, weight loss, diet, triglycerides. 
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PARTE I - RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 

1 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (CAMPUS BOTUCATU) – 
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS 
 

1.1 Local e estrutura 

 

O estágio curricular do mês de agosto de 2017 foi realizado na UNESP, cidade 

de Botucatu-SP, distrito de Rubião Júnior, no departamento de clínica médica de 

pequenos animais. A estrutura física do ambiente do hospital veterinário na parte de 

pequenos animais consistia em sala de recepção, sala própria para triagem dos 

animais, três ambulatórios de atendimento, ambulatório de nefrologia, ambulatório de 

neurologia, ambulatório de cardiologia, ambulatório de dermatologia, ambulatório 

especial para a espécie felina, sala de emergência, sala própria de fluidoterapia, 

farmácia e sala de residentes. Haviam oito residentes, além de pós-graduandos e três 

professores responsáveis pelo setor de clínica médica de pequenos animais. Os 

estagiários realizavam rodízio entre atendimento, triagem e sala de emergência. 

 

1.2 Atividades 

 

Os animais primeiramente eram chamados para a sala de triagem por ordem 

de senha. Na triagem é realizada uma avaliação geral da queixa principal e exame 

físico pela mensuração de parâmetros como frequência cardíaca, pulso, frequência 

respiratória, tempo de preenchimento capilar, temperatura corporal, hidratação e 

linfonodos.  

Após triagem, os animais eram encaminhados para o setor específico de 

acordo com a queixa principal e alterações de exame físico. O animal era chamado 

para atendimento em ambulatório, onde os estagiários eram responsáveis por realizar 

anamnese e exame físico geral. Após passar o caso completo para o residente 

responsável, os exames complementares eram solicitados de acordo com a suspeita 

clínica. Os mais solicitados eram: hemograma completo, bioquímicos (funções renal 

e hepática), glicemia, hemogasometria, urinálise, radiografia, ultrassonografia, 

eletrocardiografia e ecocardiografia.  
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A coleta de exames era realizada em ambulatório e as amostras levadas ao 

laboratório clínico. Os exames de imagem eram realizados em prédio ao lado do 

hospital veterinário. Em casos de pacientes críticos ou desidratados, os mesmos eram 

levados à sala de fluidoterapia ou emergência. Os materiais utilizados na rotina clínica 

deveriam ser retirados em uma farmácia por solicitação com papel assinado pelo 

residente responsável. Não era permitida internação no hospital e o proprietário 

deveria acompanhar o animal durante todo o período.  

Durante o estágio foi possível realizar anamnese, exame físico, coleta de 

sangue, administração de medicações, acompanhamento de animais críticos em 

emergência, incluindo reanimação. Era necessária a realização de um final de semana 

de plantão. Durante o plantão, o atendimento era somente emergencial.  

 

1.3 Casuística 

 

 A casuística geral do hospital era de, em média, 20 atendimentos/dia, incluindo 

consultas e retornos. A casuística total acompanhada foi de 112 animais (Quadro 1). 

 
Quadro 1 - Casuística acompanhada no setor de clínica médica de pequenos animais – 

UNESP Botucatu. 

Patologia Número de casos 

Doença renal crônica 9 

Inconclusivo 9 

DTUIF obstrutiva 8 

Hemoparasitose 8 

Cistite interstitical felina 7 

Cardiopatia 6 

Neoplasia 5 

Pielonefrite 4 

Colapso de traqueia 4 

Pancreatite 3 

Acidente ofídico 3 

Doença renal aguda 3 

Gastroenterite alimentar 3 

Bronquite 3 

Hepatopatia 3 

Broncopneumonia 3 

Diabetes mellitus 3 

Epilepsia idiopática 2 

HIiperadrenocorticismo  2 

Intoxicação por organofosforado 2 
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Doença do disco intervertebral 1 

Insuficiência pancreática exócrina 1 

Dirofilariose 1 

Gastroenterite viral 1 

Hipoproteinemia alimentar 1 

Urolitíase 1 

Giardíase 1 

Coccidiose 1 

Doença inflamatória intestinal 1 

Gastrite 1 

Check up 1 

Lipidose hepática 1 

FIV/FELV 1 

                               Hipertireoidismo 1 

Traqueíte 1 

Lúpus eritematoso 1 

Micoplasmose 1 

Megaesôfago 1 

TOTAL 112 

 

Foi acompanhado uma quantidade maior de pacientes caninos (84), quando 

comparados aos felinos (28) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Casuística de atendimentos do setor de clínica médica de 
pequenos animais – UNESP Botucatu em relação a espécie. 

 

 

A maior casuística acompanhada foram patologias com envolvimento renal 

(28%) (Gráfico 2), como doença do trato urinário inferior de felinos obstrutiva (DTUIF) 

e doença renal crônica, seguido de patologias do sistema digestório (13%). Os casos 

de hemoparasitose diagnosticados pela clínica médica eram frequentes, porem todos 
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eles eram encaminhados para o setor de moléstias infecciosas, não sendo possível 

acompanhamento do caso completo. 

 

Gráfico 2 - Casuística de atendimentos do setor de clínica médica de pequenos animais 
- UNESP Botucatu em relação às patologias. 

 

 

1.4 Conclusão 

 

 O estágio na clínica médica de pequenos animais da Unesp - Botucatu foi 

extremamente válido, pois foi possível aprender diferentes protocolos, diferentes 

condutas médicas a serem realizadas e acompanhar uma rotina maior em uma 

faculdade de referência nacional.  

 O ponto negativo foi que, pelo hospital ser setorizado, não foi possível 

acompanhar casos específicos de doenças infecciosas, dermatologia, cardiologia ou 

neurologia. Os estagiários também não possuem contato com professores e não eram 

realizadas discussões de casos com residentes. 
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2 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (CAMPUS BOTUCATU) – 
DEPARTAMENTO DE ENFERMIDADES INFECCIOSAS DOS 
ANIMAIS 
 

2.1 Local e estrutura 

 

 O estágio curricular do mês de setembro de 2017 foi realizado na UNESP, 

cidade de Botucatu-SP, distrito de Rubião Júnior, no departamento de moléstias 

infecciosas. A estrutura física do ambiente do hospital de moléstias infecciosas 

consistia em uma sala de espera, três ambulatórios de atendimento, sendo um deles 

considerado a sala de emergência, uma sala de fluidoterapia, uma internação 

específica para cinomose, uma internação de observação, uma internação de auxílio 

e uma sala de residentes.  

 

2.2 Atividades 

  

Os animais são encaminhados para esse setor quando há uma suspeita de 

alguma enfermidade infecciosa. Os estagiários eram responsáveis pelo atendimento, 

onde era realizada anamnese, exame físico geral (mucosas, linfonodos, frequência 

cardíaca e respiratória, hidratação, TPC, palpação abdominal, temperatura) coleta de 

exames, principalmente hemograma e bioquímico (funções hepática e renal). O caso 

era passado para o residente responsável e era discutido as principais suspeitas e 

diagnósticos diferenciais. Caso o quadro do animal fosse crítico, o mesmo era 

internado. Na internação era realizada monitoração de fluidoterapia, alimentação e 

higiene dos animais, medicação conforme prescrição, exames físicos e coleta de 

exames. 

No estágio era possível aperfeiçoar os conhecimentos práticos, pois os 

residentes autorizavam os estagiários realizarem a maior parte dos procedimentos 

como coleta de exames, colocação de acesso venoso, cálculo e administração de 

medicações e transfusões sanguíneas.  
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2.3 Casuística 

 

A casuística geral do hospital veterinário era de, em média, 25 

atendimentos/dia, incluindo consultas e retornos.  A casuística acompanhada foi de 

210 animais, de diferentes enfermidades (Quadro 2), sendo 141 animais com doenças 

infecciosas, 16 animais diagnosticados com doenças não infecciosas, e 64 com 

diagnóstico inconclusivo.  

 

Quadro 2 - Casuística acompanhada no setor de moléstias infecciosas – UNESP. 

 

Foi acompanhada quantidade maior de pacientes caninos (197), quando 

comparados aos felinos (12). Somente um bovino foi atendido (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patologia Número de casos 

Hemoparasitose 84 

Inconclusivo 64 

Parvovirose 24 

Não infeccioso 16 

Cinomose 11 

Complexo respiratório felino 5 

Leptospirose 4 

Leishmaniose 4 

Micoplasmose 3 

Imunodeficiência viral felina 2 

Peritonite infecciosa felina 1 

Clostridiose 1 

Hepatite infecciosa 1 

Papilomatose 1 

TOTAL 141 
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Gráfico 3 - Casuística de atendimentos do setor de moléstias infecciosas - 
UNESP em relação à espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

A maior casuística do mês de setembro foi de hemoparasitose (anaplasmose, 

babesiose e erliquiose), seguida de casos com diagnósticos inconclusivos (Gráfico 4). 

A casuística de eutanásia era grande no setor de moléstias infecciosas, devido ao 

estado crítico de muitos pacientes emergenciais. No hospital não havia plantão 

noturno, então os animais passavam sem auxílio e muitos entravam em óbito no 

decorrer da noite. O indicado era a internação em hospital particular durante o período 

noturno. 

 

Gráfico 4 - Casuística de atendimentos do setor de moléstias infecciosas 
– UNESP em relação às patologias. 
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2.4 Conclusão 

 

 O estágio no setor de moléstias infecciosas da Unesp - Botucatu foi 

extremamente válido, pois foi possível acompanhar diferentes condutas perante 

doenças infecciosas. Havia discussão de casos com residentes, era possível realizar 

os procedimentos (coleta, medicação, monitoração) e o ambiente de trabalho era 

extremamente agradável. O ponto negativo foi a rotina, que era repetitiva, sendo o 

maior número de casos diagnosticados como hemoparasitose (erliquiose, babesiose 

ou anaplasmose). 
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3 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – DEPARTAMENTO 
DE CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS 
 

3.1 Local e estrutura 

 

O estágio curricular do mês de outubro de 2017 foi realizado na UEL, cidade 

de Londrina- PR, no departamento de clínica médica de pequenos animais. A 

estrutura física do ambiente do hospital veterinário na parte de pequenos animais 

consistia em sala de recepção, sala própria para triagem dos animais, quatro 

ambulatórios de atendimento, um ambulatório de emergência, uma sala de 

procedimento, internação com canil e gatil e farmácia. Haviam dez residentes no local, 

além de pós-graduandos e mestrandos além de quatro professores responsáveis pela 

clínica médica. Os estagiários realizavam rodízio entre atendimento, cada semana 

acompanhando um residente, e internação. O hospital veterinário da UEL funciona 24 

horas, sendo o período noturno reservado somente para atendimentos emergenciais. 

 

3.2 Atividades 

 

Após triagem, os animais eram encaminhados para o setor específico de 

acordo com a queixa principal. O animal era chamado para atendimento em 

ambulatório, onde os estagiários eram responsáveis por realizar anamnese e exame 

físico geral. Após passar o caso completo para o residente responsável, este passava 

o caso para o professor responsável pela rotina, onde era indicada conduta correta 

perante o caso.  

Os exames complementares eram solicitados de acordo com a suspeita clínica. 

Os mais solicitados eram: hemograma completo, bioquímicos (funções hepática e 

renal), glicemia, hemogasometria, urinálise, radiografia e ultrassonografia. A coleta de 

exames era realizada em ambulatório e as amostras levadas ao laboratório clínico. 

Os materiais utilizados na rotina clínica deveriam ser retirados em uma farmácia, com 

prévia autorização de um residente.  Em casos de pacientes críticos, era realizada a 

internação do mesmo. Na internação era realizada monitoração de fluidoterapia, 

alimentação e higiene dos animais, medicação conforme prescrição, exames físicos e 

coleta de exames. 
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Diariamente é realizada a reunião clínica, onde os residentes discutem os 

casos internados ou críticos com o professor responsável pela rotina, que auxilia e 

acompanha os casos até o momento da alta. 

 

3.3 Casuística 

 

A casuística geral do hospital veterinário era de, em média, 15 

atendimentos/dia, incluindo consultas e retornos.  A casuística acompanhada foi de 

53 animais, de diferentes enfermidades (Quadro 3). Foi acompanhado uma 

quantidade maior de pacientes caninos (48), quando comparados aos felinos (5), 

como demonstrado no gráfico 5. 

 
Quadro 3 - Casuística acompanhada no setor de clínica médica de 

pequenos animais – UEL. 

Patologia Número de casos 

Dermatopatias 10 

Epilepsia idiopática 5 

DTUIF obstrutiva 5 

Gastroenterite 4 

Doença renal crônica 4 

Hemoparasitose 3 

Hepatite crônica 3 

Inconclusivo 3 

Cinomose 2 

Obesidade 2 

Cálculo vesical 2 

Diabetes mellitus 2 

Neoplasia 2 

Parvovirose 1 

Acidente escorpiônico 1 

Pneumonia 1 

Hiperparatireoidismo 1 

Anemia hemolítica 1 

Pancreatite 1 

TOTAL 53 
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Gráfico 5 - Casuística de atendimentos do setor de clínica médica de 
pequenos animais - UEL em relação à espécie 

 

 

 

 A maior casuística acompanhada foi de patologias do sistema renal, como 

doença renal crônica e DTUIF obstrutiva em felinos (20%), seguido de dermatopatias 

(19%) e patologias de acometimento do sistema digestório (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6 - Casuística de atendimentos do setor de clínica médica de pequenos 
animais – UEL em relação às patologias. 
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3.4 Conclusão 

 

O estágio na clínica médica de pequenos animais da UEL foi muito válido, 

sendo possível ter contato, acompanhar e discutir casos com residentes e 

professores, além de colocar em prática os conhecimentos teóricos. Um ponto 

negativo do estágio foi que não foi possível acompanhar casos emergenciais. 
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4 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (CAMPUS JABOTICABAL) 
–  DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS 
 

4.1 Local e estrutura 

 

O estágio curricular do mês de novembro de 2017 foi realizado na UNESP, 

cidade de Jaboticabal-SP, no departamento de clínica médica de pequenos animais. 

A estrutura física do ambiente do hospital veterinário na parte de pequenos animais 

consistia em sala de recepção, cinco ambulatórios de atendimento, dois ambulatórios 

de cardiologia, sala de emergência, laboratório de nutrição, canil de experimentos 

nutricionais, sala própria de fluidoterapia, sala de enfermagem e farmácia. Havia cinco 

residentes, além de pós-graduandos e três professores responsáveis pelo setor de 

clínica médica de pequenos animais. Os estagiários realizavam rodízio entre 

atendimento e sala de fluidoterapia. 

 

4.2 Atividades 

 

O animal era chamado para atendimento em ambulatório, onde os estagiários 

eram responsáveis por realizar anamnese e exame físico geral. O caso completo era 

passado para o residente responsável, que solicitava os exames complementares de 

acordo com a suspeita clínica. Os mais solicitados eram: hemograma completo, 

bioquímicos, glicemia, hemogasometria, urinálise, radiografia e ultrassonografia. A 

coleta de exames era realizada em ambulatório, e as amostras levadas para o prédio 

de laboratório clínico. Os materiais utilizados na rotina clínica deveriam ser retirados 

em uma farmácia, com prévia autorização de um residente.  Em casos de pacientes 

críticos,  

Não era permitida internação. Em caso de pacientes críticos ou desidratados 

estes eram levados à sala de fluidoterapia e o proprietário deveria acompanhar até o 

final do período. Em casos emergenciais os estagiários acompanhavam e auxiliavam 

nos procedimentos de reanimação, acompanhamento de fluidoterapia, administração 

de medicações prescritas e exame físico do paciente durante o período.  

Durante o estágio foi possível realizar anamnese, exame físico, coleta de 

exames, administração de medicações, monitoria de fluidoterapia e transfusões 

sanguíneas, acompanhamento de residentes, etc. 
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4.3 Casuística 

 

 A casuística geral do hospital veterinário era de, em média, 15 

atendimentos/dia, incluindo consultas e retornos.  A casuística acompanhada foi de 

71 animais, de diferentes enfermidades (Quadro 4), incluindo também 7 casos de 

vacinação. Foi acompanhado uma quantidade maior de pacientes caninos (56), 

quando comparados aos felinos (15), como demonstrado no gráfico 7. 

 

Quadro 4 - Casuística acompanhada no setor de clínica médica de 

pequenos animais – UNESP Jaboticabal. 

Patologia Número de casos 

Dermatopatias 20 

Parvovirose 10 

Gastroenterite alimentar 7 

Vacinação  7 

Doença renal crônica 5 

Pancreatite 4 

Urolitíase 3 

Pneumonia 3 

Acidente ofídico 3 

Epilepsia idiopática 3 

Cinomose 2 

Colapso de traqueia 2 

Hiperadrenocorticismo 1 

Diabetes mellitus 1 

TOTAL 71 

 

 

Gráfico 7 - Casuística de atendimentos do setor de clínica médica de 
pequenos animais – UNESP Jaboticabal em relação a 
espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Cães Gatos



27 
 

 
 

A maior casuística acompanhada foi envolvendo dermatopatias (39%), como 

dermatite alérgica a picada de ectoparasitas e sarna demodécica, seguido de 

patologias do sistema digestório (16%), como pancreatite e gastroenterites (Gráfico 

8). 

 

Gráfico 8 - Casuística de atendimentos do setor de clínica médica de pequenos 
animais – UNESP Jaboticabal em relação às patologias. 

 

 

 

4.4 Conclusão 

 

 O estágio no setor de clínica médica de pequenos animais na UNESP-FCAV  

campus Jaboticabal foi extremamente válido. Foi possível acompanhar diferentes 

protocolos e terapêuticas.  O acompanhamento nutricional de todos os animais 

realizado pelo setor de nutrição é muito importante para a recuperação principalmente 

dos pacientes críticos. Um ponto negativo do estágio é que os professores são 

inacessíveis e não eram realizadas discussões de casos com residentes.  
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PARTE II - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A síndrome metabólica compreende o conjunto de fatores de risco metabólico 

que podem predispor ao desenvolvimento de doenças secundárias, como doenças 

cardiovasculares e diabetes mellitus (SINAIKO, 2012). Em cães, o emprego do termo 

síndrome metabólica ainda é muito discutido (BROWN et al., 2007; VERKEST et al., 

2011; VERKEST, 2014). Alguns autores afirmam que são considerados cinco 

parâmetros para defini-la: hipertensão arterial sistêmica (HAS), hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia, incluindo baixas concentrações de lipoproteína de alta densidade 

(HDL) e altos níveis de lipoproteína de baixa densidade (LDL), hiperglicemia discreta 

em jejum e obesidade do paciente (HOEHNER, et al., 2002).  

O principal fator que desencadeia a síndrome é a obesidade. O animal é 

considerado obeso quando seu peso ultrapassa 15 a 20% de seu peso ideal 

(LAFLAMME, 2001; GOSSELLIN et al., 2007). O primeiro fator da síndrome 

metabólica seria a resistência à insulina que, por sua vez, está correlacionada com a 

obesidade abdominal (GRUNDY, 2007a; 2007b; RAHMOUNI et al., 2004). A 

resistência insulínica caracteriza-se pela redução da capacidade de metabolizar a 

glicose sanguínea (KIM et al., 2006; KIM; REAVEN, 2008). A hipertensão e 

hiperlipidemia (aumento de colesterol e triglicérides) são outros componentes da 

síndrome. A HAS consiste no aumento persistente da pressão arterial, acima dos 

valores normais, que resulta em seqüelas clínicas ou patológicas (KITTLESON; 

KIENZLE, 1998; MONTOYA et al., 2006). Altas concentrações de colesterol e 

triglicerídeos podem resultar da interação de fatores hereditários com fatores 

adquiridos, além de estarem relacionados com ingestão excessiva de dietas 

hipercalóricas (JERICÓ, 2015). A hiperlipidemia na síndrome metabólica tem sido 

associada a doenças ateroscleróticas, pancreatite e até convulsões (JEUSETTE et 

al., 2005).  

A atividade física e dieta são as principais ferramentas para combater e evitar 

a síndrome metabólica (ZORAN, 2010). O tratamento da obesidade é baseado em 

uma alimentação hipocalórica e balanceada, preferencialmente com baixos níveis de 

carboidratos e gordura, e níveis maiores de proteína (LARA; GALDINO, 2011). As 
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medicações, como dirlotapide e fibratos, só devem ser administradas juntamente com 

uma dieta de restrição calórica (JERICÓ, 2015). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o perfil laboratorial (colesterol, 

frações HDL, LDL e VLDL, triglicérides, glicemia e pressão arterial) de cães obesos 

em comparação aos de escore corporal normal e comparar esses parâmetros antes e 

após a restrição calórica de 30 dias, verificando a ocorrência da síndrome metabólica 

e o papel da dieta como tratamento adjuvante desta condição. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A síndrome metabólica foi inicialmente descrita em 1923, quando foi relatado 

um caso envolvendo hipertensão arterial, hiperglicemia e hiperuricemia (aumento de 

ácido úrico na corrente sanguínea) (ALBERTI e ZIMMET; SHAW, 2005; BALKAU et 

al., 2007). Em cães, o emprego do termo síndrome metabólica ainda é muito discutido 

(BROWN et al., 2007; VERKEST et al., 2011; VERKEST, 2014). Alguns acreditam no 

emprego do termo “disfunção metabólica relacionada à obesidade canina” (DMRO) 

no lugar de síndrome metabólica, e sugerem diferentes parâmetros para 

caracterização da síndrome no cão (TVARIJONAVICIUTE et al., 2012).  

A obesidade é considerada o principal fator desencadeante da síndrome 

(RAHMOUNI et al., 2004). Embora não haja muito consenso entre os autores, são 

considerados cinco parâmetros de risco para caracteriza-la: hipertensão arterial 

sistêmica, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia incluindo baixo HDL e alto LDL, 

hiperglicemia discreta em jejum e obesidade do paciente (HOEHNER et al., 2002). 

Estudos mais recentes referem a hiperuricemia como mais um componente (BASTOS 

et al., 2009; YANG et al., 2012). Tvarijonaviciute et al. (2012) sugerem diferentes 

parâmetros, que seriam: escore corporal de 7 de 9, com a associação de pelo menos 

mais dois parâmetros: níveis séricos de triglicérides superiores a 200mg/dL, 

concentrações séricas de colesterol total acima de 300mg/dL, pressão arterial sistólica 

igual ou superior a 160mmHg e/ou glicose em jejum superior a 100mg/dL.  

A síndrome metabólica tem sido correlacionada com algumas condições 

clínicas, como doenças cardiovasculares e diabetes mellitus (AGARWAL et al., 2012). 
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2.1 Obesidade 

 

A obesidade é o principal fator desencadeador da síndrome metabólica, e é 

caracterizada como um excesso de gordura corporal prejudicial às funções fisiológicas 

do organismo. Está relacionada com os outros componentes da síndrome: 

hiperlipidemia, resistência insulínica e hipertensão arterial (BURKHOLDER; TOLL, 

2000). 

Estudos em diferentes países apontam que a incidência de obesidade na 

população de animais de companhia se situe entre 22% e 40%. Segundo alguns 

autores, estima-se que cerca de 34,1% da população canina americana encontra-se 

no sobrepeso ou obesa (LUND et al., 2006). Cães de meia idade a velhos (entre cinco 

a 10 anos) são os mais predispostos (DIEZ; NGUYEN, 2006; LAFLAMME, 2006). A 

obesidade é o acúmulo excessivo de gordura, provocando um aumento de 15 a 20% 

do peso fisiológico ideal do indivíduo, prejudicando as funções orgânicas, saúde e 

bem-estar (NELSON; COUTO, 2010).  

 Excesso de alimentação ou alimentação energética mal balanceada é a maior 

causa da obesidade (JERICÓ, 2015). A obesidade se desenvolve quando a energia 

ingerida é maior do que a energia gasta. Alguns fatores como sexo, raça, idade, 

presença de anormalidades hormonais, influências externas no consumo de 

alimentos, composição da dieta, predisposição genética e estilo de vida são 

responsáveis pelo aumento de peso do cão (GERMAN, 2006; CASTRO, 2015). A 

castração é um importante fator de risco para a obesidade em cães, devido à 

diminuição da taxa metabólica, aumento da ingestão de alimentos e também pelo 

conseqüente sedentarismo, sendo as fêmeas castradas mais predispostas do que 

machos (DIEZ; NGUYEN, 2006; GERMAN, 2006). 

O tecido adiposo funciona como um órgão endócrino secretando várias 

substâncias denominadas adipocinas. Em cães, as adipocinas identificadas são 

principalmente leptina, que sintetiza neuropeptídios e neurotransmissores que 

reduzem a ingestão e aumentam o gasto calórico (FRIEDMAN; HALAAS, 1998; CAO, 

2014), reduz o acúmulo de lipídios e de glicose, aumentando a sensibilidade à insulina, 

(KIL; SWANSON, 2010; ARMSTRONG; LUSBY, 2011; CAO, 2014); e a adiponectina 

que também é responsável por aumentar a sensibilidade à insulina, além de inibir 

respostas inflamatórias (KIL; SWANSON, 2010; CAO, 2014). Em obesos, as 
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adipocinas, principalmente leptina, estão presentes em níveis aumentados, porém 

ocorre o desenvolvimento de uma resistência central, o que leva à redução da eficácia, 

auxiliando no desenvolvimento da obesidade (ARMSTRONG e LUSBY, 2011), 

diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares (RADIN et al., 2009; ZORAN, 

2010).   

Ocorre também um aumento na produção de citocinas inflamatórias, como o 

TNF-alfa e interleucina-6, sendo a obesidade assim considerada uma doença 

inflamatória crônica (CARVALHO et al., 2006). O TNF-alfa está relacionado ao 

desenvolvimento de hiperlipidemia (RADIN et al., 2009), enquanto a interleucina-6 

causa aumento da secreção hepática de triglicérides e inibição da sinalização de 

insulina nos hepatócitos (ZORAN, 2010). Como em humanos, a obesidade em cães e 

gatos é considerada responsável pela diminuição da longevidade. As consequências 

do excesso de peso sobre a saúde dos cães são várias, destacando-se os distúrbios 

do sistema locomotor (discopatias e ruptura de ligamento cruzado), prejuízos à 

resposta imunológica, aumento da incidência de endocrinopatias, cardiopatias, 

afecções reprodutivas, dermatopatias (piodermites e seborreia), diabetes mellitus tipo 

2 e dislipidemia (GERMAN, 2006; LAFLAMME, 2006; ZORAN, 2010). 

O escore de condição corporal (ECC) é um método subjetivo de se avaliar a 

gordura corporal (Figura 1). O ECC emprega escalas numéricas e é baseado na 

inspeção e palpação do paciente, empregando escalas de um a nove, sendo 7, 8 e 9 

considerados acima do peso. No escore 7, as costelas são palpadas com dificuldade 

e há uma intensa cobertura de gordura sobre a área lombar, base da cauda e ausência 

de cintura; no escore 8, é impossível palpar as costelas ou somente são palpáveis 

após pressão acentuada, além de existirem grandes depósitos de gordura sobre a 

área lombar e base da cauda, cintura inexistente, sem reentrância abdominal; já 

animais em escore 9 apresentam maciços depósitos de gordura sobre o tórax, espinha 

e base da cauda, depósitos de gordura no pescoço e membros além de distensão 

abdominal evidente (LAFLAMME, 1997). 

A forma mais simples de diagnóstico que sugere que o cão está no porte ideal 

é quando as costelas são facilmente palpáveis e a cintura é vista de cima (NELSON; 

COUTO, 2010). O propósito de identificar o grau da obesidade do cão é evitar o 

comprometimento da função fisiológica normal e os problemas metabólicos 

consequentes do excesso de peso (MULLER et al., 2008). 
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Figura 1 - Avaliação de condição de escore corporal em cães 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Laflame (1997). 

 

2.2 Hiperlipidemia 

 

A hiperlipidemia é definida como um aumento das concentrações de colesterol 

plasmático e triglicérides e ocorre como resultado de um defeito primário no 

metabolismo de lipoproteínas ou de uma doença sistêmica (DUNCAN, 2009). 

Doenças endócrinas ou fatores que alterem o metabolismo lipídico, ingestão 

excessiva de lipídios e dieta rica em carboidratos podem desencadear a hiperlipidemia 

(JERICÓ, 2015). O tecido adiposo abdominal tem grande atividade lipolítica. Grandes 

quantidades de ácidos graxos livres provenientes da lipólise abdominal chegam ao 

fígado, ocasionando aumento da formação de triglicérides e secreção de VLDL 

(WAJCHENBERG, 2000; DEPRÉS, 1990). A hiperlipidemia também está relacionada 

com resistência insulínica e liberação de interleucina-6. A insulina é o principal 

regulador da lipase-lipoproteica (LPL), que é responsável pela hidrólise de lipídeos. 

Com a resistência insulínica, a LPL perde sua eficácia (JERICÓ, 2015) e juntamente 

com citocinas inflamatórias liberadas, como a interleucina-6, ocorre aumento dos 

níveis de triglicérides (ZORAN, 2010). 

O colesterol e triglicérides são os lipídios plasmáticos mais relevantes 

clinicamente, pela facilidade de sua determinação laboratorial. As alterações lipídicas 

são relativamente comuns na veterinária, principalmente nos cães obesos, devido à 

ingestão excessiva de dietas calóricas, com alto índice de carboidratos e lipídeos 

(JOHNSON, 2005; SCHENK, 2006). Isso ocorre porque a ingestão excessiva de 

carboidratos e gorduras está associada à produção hepática de triglicerídeos e 
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colesterol. O carboidrato ingerido na dieta é, através da glicólise, utilizado como forma 

de energia através do ciclo de Krebs. Quando a quantidade de glicose é maior do que 

pode ser armazenada na forma de glicogênio, passa a ser convertida em ácidos 

graxos, e posteriormente em triglicérides. O triglicérides passa então a ser 

transportado por lipoproteínas, ocorrendo depósitos de gordura em tecido adiposo e 

principalmente fígado (JERICÓ, 2015).  

No cão, as lipoproteínas estudadas são as de densidade muito baixa (VLDL), 

de baixa densidade (LDL) e de alta densidade (HDL), sendo o HDL a principal forma 

de transporte na espécie canina (DUNCAN, 2009). Na avaliação laboratorial de cães 

obesos estão presentes hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e alterações no perfil 

de lipoproteínas (WOLFSHEIMER, 2008). 

A hiperlipidemia na síndrome metabólica inclui aumento dos níveis séricos de 

triglicerídeos e colesterol, incluindo baixo HDL e altos LDL e VLDL (HOEHNER et al., 

2002). A concentração de LDL é maior, e de HDL se encontra diminuída, pois são 

facilmente catabolizadas. LDL e VLDL em excesso estão relacionados diretamente a 

doenças ateroscleróticas, e o HDL desempenha um papel importante na degradação 

de LDL excedente (JERICÓ, 2015). 

 A hiperlipidemia na síndrome metabólica tem sido associada a doenças 

ateroscleróticas, pancreatite (JEUSETTE et al. 2005), distúrbios oculares e 

hepatobiliares, além de neuropatias (XENOULIS; STEINER, 2010; FUJIWARA et al., 

2013). 

 

2.3 Hipertensão arterial sistêmica  

 

No sistema cardiovascular, o sistema nervoso e alguns hormônios são os 

mecanismos de controle, sendo o sistema nervoso autônomo o principal responsável 

pelo controle cardiovascular (CUNNINGHAM, 2004). A pressão arterial sistêmica 

(PAS) é estreitamente controlada pelos mecanismos neuro-hormonais e locais que 

mantêm a pressão dentro de um intervalo fixo. Os barorreceptores, os 

quimiorreceptores e aparelho justaglomerular transmitem a informação ao sistema 

nervoso central e estão envolvidos nos mecanismos de regulação da pressão 

(EGNER et al., 2007). Diminuição da atividade simpática e aumento do tônus vagal, o 

que leva à diminuição da frequência cardíaca, débito cardíaco e resistência vascular 
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periférica, são alguns dos mecanismos de controle da pressão arterial (PA), 

mantendo-a em níveis dentro dos parâmetros normais (EGNER, 2007). 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) consiste no aumento persistente da PA, 

acima dos valores normais, o que resulta em seqüelas clínicas ou patológicas 

(KITTLESON; KIENZLE, 1998). Os valores normais vão depender da técnica utilizada 

e da atitude do animal. A PAS pode ser aferida por métodos diretos e indiretos, porém 

a forma mais precisa para aferição é pela cateterização arterial (ACIERNO; LABATO, 

2004). 

Em humanos, aproximadamente 65% a 78% dos casos de hipertensão arterial 

sistêmica são atribuídos à obesidade (MATHIEU et al., 2009). O aumento da PAS 

também está associado à obesidade em cães. São vários os mecanismos pelos quais 

a obesidade induz o desenvolvimento da hipertensão: retenção anormal de sódio, 

excesso de atividade do sistema nervoso simpático, hiperativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA), alterações vasculares, presença de fatores de 

estimulação mineralocorticoide (MONTOYA et al., 2006) e acúmulo de gordura 

visceral (ENGELI et al., 2005).  O tecido adiposo trabalha como órgão endócrino. As 

adipocinas são proteínas secretadas pelos adipócitos (TRAYHURN; WOOD, 2004), e 

encontram-se envolvidas na modulação de algumas alterações neuro-hormonais que 

conduzem ao aumento da PA na obesidade (MONTOYA et al., 2006). 

A leptina, encontrada principalmente no tecido adiposo abdominal, é uma das 

adipocinas sintetizada e secretada pelos adipócitos e é crucial na ligação entre o 

tecido adiposo e a atividade simpática (RADIN et al., 2009). Além de suas funções no 

controle da saciedade e diminuição do apetite, a leptina atua no hipotálamo e aumenta 

a PAS pela ativação do SNS (RAHMOUNI et al., 2005; MATHIEU et al., 2009). Na 

obesidade, a hiperleptinemia causa resistência às funções básicas da leptina 

(RAHMOUNI et al., 2005). Porém, mesmo com resistência a ativação do SNS e SRAA 

é preservada, aumentando a secreção de renina, aumentando reabsorção tubular de 

sódio e, assim, causando HAS (RADIN et al., 2009). A obesidade está relacionada 

aos altos níveis de aldosterona, devido à ativação do SRAA (GOODFRIEND et al., 

1999). 

A HAS também pode ser causada pelas elevadas concentrações de insulina 

circulantes, que causam efeitos vasculares, como potencialização da ação de 
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angiotensina II, endotelina e vasopressina, agindo na vasoconstrição (CARVALHO et 

al., 2006).  

 

2.4 Hiperglicemia 

 

 A insulina é produzida pelas células β pancreáticas em resposta à 

hiperglicemia e estimula o uso de glicose sobre a forma de energia em vários tecidos, 

regulando as taxas sanguíneas. A resistência insulínica está correlacionada com 

obesidade abdominal (GRUNDY, 2007a; 2007b; RAHMOUNI et al., 2004). 

Caracteriza-se pela redução da capacidade de metabolizar a glicose sanguínea (KIM 

et al., 2009). A obesidade causa um estado reversível dessa resistência devido à 

secreção prejudicada de insulina (FORD, 1993) e devido aos receptores celulares 

para a ação da insulina estarem indisponíveis (JAGER, 2007).  

Além disso, a obesidade abdominal tem direta ligação com a hiperglicemia. 

Metabólitos provenientes da oxidação de ácidos graxos provenientes da lipólise 

visceral, tais como acetil-CoA, causam ativação da proteína-cinase (PKC), que é 

estreitamente relacionada com a resistência insulínica (WAJCHENBERG, 2000). 

Estudos demonstraram que o TNF-alfa também está ligado ao desenvolvimento de 

resistência insulínica (MOLLER, 2000).  

O aumento de secreção de adipocinas está associado direta ou indiretamente 

ao desenvolvimento de problemas cardiorrespiratórios, ortopédicos e distúrbios 

metabólicos, como intolerância à glicose, diabetes e dislipidemias (GERMAN, 2006). 

O animal obeso necessita de maior quantidade de insulina para se manter, o que, a 

médio e longo prazo, leva à exaustão das células β pancreáticas (GONZÁLEZ; 

SANTOS, 2005), podendo evoluir para diabetes mellitus tipo 2. As manifestações 

clínicas de resistência insulínica seriam as mesmas de um animal com hiperglicemia, 

como: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso a longo prazo se o animal se tornar 

diabético (JERICÓ, 2015). 

 

2.5 Tratamento e prevenção 

 

O tratamento e prevenção da síndrome baseiam-se principalmente na mudança 

de estilo de vida. A atividade física e dieta são as principais ferramentas para combater 

e evitar a síndrome metabólica (ZORAN, 2010). Sabendo que a inatividade física está 
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relacionada a doenças cardiovasculares e excesso de peso corporal, o exercício pode 

ajudar a prevenir doenças metabólicas. Os benefícios são: auxiliar na manutenção do 

peso corporal, aumentar a sensibilidade à insulina, reduzir níveis de pressão arterial 

e elevar níveis de HDL, reduzindo assim o risco de ocorrência de diabetes mellitus e 

doenças cardiovasculares (JERICÓ, 2015). De acordo com Lusby e Kirk (2009), 

caminhadas em torno de 20 a 30 minutos três a quatro vezes por semana auxiliam na 

perda de peso para os cães, além de outros benefícios. 

A restrição calórica a ser adotada varia em função do grau da obesidade. São 

consideradas satisfatórias perdas de peso semanais de 1% a 2% do peso inicial 

(DIEZ; NGUYEN, 2006). A densidade energética dos alimentos é diminuída pela 

redução de teores lipídicos e aumento do teor de fibra e proteína (WEBER et al., 

2007), preservando os níveis corretos de nutrientes essenciais (aminoácidos, minerais 

e vitaminas) (DIEZ; NGUYEN, 2006). 

O tipo de nutriente na composição de uma dieta pode interferir no apetite. A 

adição de outros alimentos em uma dieta balanceada, como outro tipo de ração ou 

petiscos pode levar ao consumo excessivo de nutrientes, excedendo as necessidades 

energéticas do animal. Existem dietas comerciais para perda de peso com todas as 

necessidades nutricionais, porém com menos calorias que as dietas normais. A 

diminuição de gordura de uma dieta deve diminuir a densidade calórica e ainda assim 

manter o sabor e ácidos graxos adequados (JERICÓ, 2015). As concentrações 

aumentadas de fibra em dietas para controle de peso em cães e gatos têm como 

principais objetivos favorecer o controle da glicemia e lipemia, reduzir a digestibilidade 

dos lipídios e carboidratos, estimular os mecanismos de saciedade, reduzir a 

densidade energética do alimento e manter as funções normais do trato 

gastrointestinal (BURTON-FREEMAN, 2000). Dietas hipocalóricas com elevados 

níveis de proteína e fibra aumentam a porcentagem de perda de massa gorda e 

preservam a massa magra e saúde do animal (VASCONCELLOS et al., 2009). 

Existem diversas fórmulas para o cálculo dos requerimentos energéticos de 

manutenção diários para cães. O cálculo do requerimento energético diário (RED) se 

fundamenta no requerimento energético em repouso (RER) de um animal, que pode 

ser modificado de acordo com a atual situação do mesmo (castração, gestação ou 

lactação). O RER deve ser calculado elevando o peso do animal a potência de 0,75 

(BURKHOLDER; TOLL, 2000).  
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 Em cães, as medicações utilizadas para perda de peso são fármacos que 

diminuem a absorção intestinal de gordura (ZORAN, 2010). As medicações só devem 

ser administradas juntamente com uma dieta de restrição calórica e com 

acompanhamento médico constante, para que com a restrição do medicamento o 

animal não ganhe peso novamente (JERICÓ, 2015).  

O dirlotapide é o mais novo fármaco utilizado para o tratamento da obesidade 

em cães, considerado um inibidor de proteínas transportadores de triglicérides 

microssomais (MTP) (GOSSELLIN, 2011). É um fármaco que reduz a absorção de 

gordura no intestino delgado, retardando o armazenamento de ácidos graxos e 

proteínas, além disso, age ativando um supressor de apetite e hormônio da saciedade, 

reduzindo assim o apetite (ZORAN, 2010). Em estudos com cães de proprietários 

selecionados, o dirlotapide reduziu em até 10% a ingestão alimentar (JERICÓ, 2015). 

Os efeitos colaterais, como a esteatorréia, são raros (ZORAN, 2010). Outro fármaco 

com mecanismo de ação semelhante ao dirlotapide seria o mitratapide, que além de 

diminuir o apetite, também aumenta a sensibilidade à insulina, porém possui mais 

efeitos colaterais, como êmese e diarréia (JERICÓ, 2015).  

Os fibratos (bezafibrato, fenofibrato e ciprofibrato), compostos derivados do 

ácido fíbrico, têm sido utilizados no tratamento de hiperlipidemias, em pacientes com 

hipertrigliceridemia e baixos níveis de HDL (STAELS et. al, 1998; CHINETTI et al., 

2005; PERRONE et al., 2005). Os fibratos são ligantes de receptores de ácidos graxos 

em tecidos e seu principal objetivo é reduzir os níveis de lipoproteínas ricas em 

triglicerídeos e aumentar a sensibilidade à insulina (JERICÓ, 2015). O uso de 

inibidores da enzima conversora da angiotensina (maleato de enalapril e cloridrato de 

benazepril) pode ser benéfico em casos de hipertensão, pois, além de reduzirem a 

pressão arterial sistólica, também melhoram a ação da insulina, diminuindo a glicemia 

(EGAN et al., 2001). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O estudo teve aprovação do comitê de ética do uso de animais (CEUA), com 

protocolo 2016/022 e teve como objetivo principal avaliar o perfil laboratorial de cães 

obesos comparando com cães de escore corporal ideal e de cães obesos submetidos 

à dieta de restrição calórica durante 30 dias. Foram selecionados 19 cães, de raça e 
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sexo variados, divididos em três grupos, sendo o grupo 1 composto por seis animais 

saudáveis, de escore corporal 5 (grupo controle); o grupo 2 constituído por seis 

animais obesos, de escore corporal entre 8 e 9, que não foram tratados; e o grupo 3 

formado por sete cães obesos, todos de escore corporal 9, que foram submetidos ao 

tratamento com dieta de restrição calórica (Ração Farmina Obesity®), durante 30 dias. 

Os níveis de garantia da ração utilizada são: Proteína Bruta 22%, Extrato Etéreo 7%, 

Fibra 7,8%, Carboidratos 18%, sendo a energia metabolizável de 2.950 Kcal/Kg.  

Animais com patologias concomitantes, como neoplasias, cardiopatias e 

endocrinopatias não foram incluídos no experimento. O escore corporal (ECC) de 

cada cão foi confirmado por meio de inspeção e palpação direta, com base descrita 

por Laflame (1997). Foram considerados obesos animais que apresentaram ECC de 

8 a 9, e animais com condição corporal ideal aqueles que apresentaram ECC 5. 

Os proprietários dos animais tratados assinaram um termo de consentimento 

para a participação no projeto, no qual se comprometiam a oferecer somente o 

alimento nas quantidades indicadas durante o período determinado, sem qualquer 

interferência na alimentação.  

A porção diária foi dividida em três refeições, administradas em horários 

determinados pelos tutores segundo os hábitos domésticos. O cálculo utilizado para 

determinação de quantidade diária por animal foi: fator x (peso ideal)0,75, sendo o peso 

ideal considerado 5% a menos do peso vivo atual. Foi subtraído 30% da quantidade 

diária para animais castrados. Os fatores utilizados correspondem com Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Fatores para cálculo de dieta de restrição calórica de acordo com escore corporal e sexo.  

                ECC  7 8 9 

 
Ingestão energética diária 
(kcal/kg) x (PV ideal)0,75 

 
MACHO       FÊMEA 

 
MACHO        FÊMEA 

 
MACHO          FÊMEA 

   85                   80       75                  65       60                   55 

Fonte: Aptekmann (2009). 
 
 

Foi avaliada glicemia e níveis séricos de triglicérides, colesterol total e frações 

LDL, HDL e VLDL, além da aferição de pressão arterial sistólica. A aferição da pressão 

arterial sistêmica dos animais foi realizada pelo método Doppler1 antes da coleta de 

                                                           
1 Doppler Vascular DV 610 
² Glicosímetro Accu-Check S/A, Performa® 
3 Centrífuga CELM Combate®, LS3 Plus, Barueri - SP 
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sangue, obtendo a média de sete aferições consecutivas; estas foram realizadas em 

ambulatório com ambiente calmo, minimizando possíveis alterações por estresse, 

mantendo os animais apenas por contenção física em decúbito lateral direito. Foram 

coletados 4 mL de sangue em jejum alimentar de 12 horas, por venopunção jugular, 

com prévia tricotomia e antissepsia do local. O sangue foi depositado em tubos sem 

anticoagulante para obtenção do soro sanguíneo por meio de centrifugação de 10 

minutos. Durante a coleta de sangue, foi utilizada uma gota de sangue total de cada 

cão para mensuração da glicemia, efetuada por um glicosímetro². As amostras de 

sangue foram centrifugadas a 3000 rpm em uma centrifuga³ para obtenção do soro e 

mensurações séricas dos níveis de triglicerídeos, colesterol, triglicérides, HDL, LDL e 

VLDL de cada animal. Para essas análises, foram utilizados reagentes comerciais4 

seguindo as metodologias recomendadas pelo fabricante. A leitura e obtenção dos 

resultados foram realizadas por um analisador bioquímico semiautomático5. Os 

valores foram avaliados conforme a referência para a espécie canina, seguindo os 

parâmetros de Kaneko et al. (1997).  

Os resultados obtidos passaram por análises estatísticas. Na comparação entre 

grupo I e II foi realizado teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e na 

comparação entre início e final do tratamento do grupo III foi realizado teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk.  

 

4 RESULTADOS 
 

          Na comparação dos grupos I e II (Tabela 1) entre os valores de pressão 

arterial, glicemia, colesterol, triglicérides, HDL, LDL e VLDL, quatro animais do grupo 

II apresentaram hipertrigliceridemia. Três animais obesos apresentavam 

hipercolesterolemia, já no grupo controle nenhum animal apresentou 

hipercolesterolemia. Dois animais do grupo II apresentaram LDL aumentado e todos 

os animais obesos apresentaram valores VLDL acima da normalidade. Nenhum 

animal obeso apresentou hiperglicemia em jejum ou hipertensão arterial.  

 

 

 

                                                           
4 Labtest® - Labtest Diagnóstica S/A, Lagoa Santa-MG 
5 Analisador bioquímico semiautomático Bioplus BIO-2000 
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Tabela 1 - Comparação entre grupos I e II em relação aos valores de pressão arterial, glicemia, 
colesterol, triglicérides, HDL, LDL e VLDL. 

Grupos Sexo Castração 
PAS 

(mmHg) 

Variáveis bioquímicas (mg/dL) 

Glicemia Colesterol Triglicérides HDL LDL VLDL 

I 

M Não 140 98 89,0 47,9 24,5 55,0 9,6 

M Sim 120 73 109,2 28,0 38,6 65,0 5,6 

F Não 120 92 201,5 58,4 23,0 166,9 11,6 

M Sim 150 88 229,9 133,3 69,2 134,1 26,6 

F Sim 120 92 141,1 63,9 36,9 91,5 12,7 

F Não 110 82 237,9 91,0 35,0 184,7 18,2 

II 

F Não 120 87 206,4 115,0 44,5 138,9 23,0 

F Não 150 106 362,0 95,5 67,0 276,1 18,9 

M Sim 150 92 186,9 108,0 37,0 128,3 21,6 

M Sim 150 96 309,8 130,7 60,8 222,9 26,1 

F Sim 120 76 281,9 322,9 61,5 155,8 64,6 

F Sim 120 74 246,0 375,2 54,0 117,0 75,0 

 

A frequência da castração foi maior em animais obesos (66,66%) do que em 

não obesos (50%). Em um total de 6 animais obesos do grupo II, 2 fêmeas e 2 machos 

eram castrados. Em relação ao gênero, verificou-se que houve um número maior de 

fêmeas (66,66%).  

Os resultados p-valor obtidos pelos testes estatísticos (Tabela 2) demonstram 

que os valores das variáveis triglicérides, colesterol e VLDL apresentaram uma 

diferença estatística entre os grupos (p<0,05). Na comparação entre os valores de 

pressão arterial, glicemia LDL e HDL não houve diferença significativa (p>0,05). 

 

 

Tabela 2 - Comparação entre grupos I e II em relação aos valores de pressão 
arterial, glicemia, colesterol, triglicérides, HDL, LDL e VLDL. Variáveis 
que não passaram na normalidade: mediana (mín-máx). Variáveis 
que passaram na normalidade: média ± desvio padrão. 

Variável 
Grupo 

P-valor 
I                       II 

PAS (mmHg) 120 (110 - 150) 135 (120 - 150) 0,4156 

Glicemia (mg/dL) 87,5 ± 8,8 88,5 ± 12,2 0,8741 

Colesterol (mg/dL) 168,1 ± 63,7 265,5 ± 65,7 0,0261 

Triglicérides (mg/dL) 61,1 (28,0 - 133,3) 122,8 (95,5 - 375,2) 0,0260 

HDL (mg/dL) 37,9 ± 16,7 54,1 ± 11,4 0,0769 

LDL (mg/dL) 116,2 ± 54,0 173,2 ± 62,8 0,1228 

VLDL (mg/dL) 12,2 (5,6 - 26,6) 24,6 (18,9 - 64,6) 0,0260 
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Os animais obesos do grupo III antes e após o tratamento com dieta de 

restrição calórica obtiveram diminuição significativa dos valores de colesterol, LDL, 

VLDL e principalmente triglicérides (Tabela 3).  

Somente um animal apresentou hipercolesterolemia, tendo redução desse 

valor após dieta. Nenhum animal apresentou hipertrigliceridemia. No teste de 

independência houve uma significativa correlação entre a obesidade e os níveis 

séricos de triglicérides. 

Nenhum animal apresentou hiperglicemia em jejum, e em relação à pressão 

arterial, somente um animal apresentou hipertensão antes e após a dieta (160 mmHg), 

porém em 4 animais (57%) houve uma pequena diminuição da pressão.  Os animais 

submetidos à dieta de restrição calórica apresentaram perda de peso média 

significante de 16% 

De acordo com a tabela 4, valores de peso, colesterol, triglicérides, LDL e VLDL 

apresentaram uma redução significativa após o tratamento (p<0,05). Já os valores de 

pressão arterial, glicemia e HDL não obtiveram diferença estatística importante 

(p>0,05). 

 

Tabela 3 - Comparação entre grupo III em relação aos valores de pressão arterial, glicemia, colesterol, 
triglicérides, HDL, LDL e VLDL antes e após tratamento. 

 

 

 

Animal Sexo Castração Dia 
Peso 
(kg) 

PAS 
(mmHg) 

Variáveis bioquímicas (mg/dL) 

Glicemia Colesterol Triglicérides HDL LDL VLDL 

1 M Sim 
0 11,2 130 76,0 163,3 112,7 112,2 28,6 22,5 

30 10,9 100 75,0 135,8 45,6 120,7 6,0 9,1 

2 F Sim 
0 6,4 130 86,0 295,9 89,5 74,0 204,0 17,9 

30 6,1 120 86,0 186,0 59,8 131,0 43,1 11,9 

3 F Sim 
0 2,8 130 97,0 155,7 34,0 46,0 102,9 6,8 

30 2,7 130 89,0 135,1 32,5 46,2 82,4 6,5 

4 F Não 
0 3,8 140 76,0 229,0 123,6 66,0 138,3 24,7 

30 3,4 130 76,0 106,8 57,7 78,8 16,5 11,5 

5 F Sim 
0 9,0 130 97,0 224,2 117,4 73,5 127,3 23,4 

30 8,7 120 94,0 153,4 109,0 77,8 53,8 21,8 

6 F Sim 
0 40,8 160 81,0 190,0 212,3 106,3 41,2 42,5 

30 36,8 160 74,0 162,5 56,9 115,8 35,4 11,3 

7 M Sim 
0 8,2 110 87,0 226,6 124,7 46,2 155,5 24,9 

30 7,7 110 85,0 120,8 85,7 73,9 29,8 17,1 
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Tabela 4 - Comparação entre grupo III em relação aos valores de pressão 
arterial, glicemia, colesterol, triglicérides, HDL, LDL e VLDL antes e 
após tratamento. Variáveis que não passaram na normalidade: 
mediana (mín-máx). Variáveis que passaram na normalidade: média 
± desvio padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO  

 

 A síndrome metabólica compreende hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia (baixo HDL e alto LDL), hiperglicemia em 

jejum e obesidade (HOEHNER, et al., 2002). Outros autores acreditam que apenas a 

obesidade associada à hipertensão já é suficiente para caracterizar a síndrome (HAN 

et al., 2006; OPIE, 2007). Tvarijonaviciute et al. (2012) propõem a utilização do termo 

“disfunção metabólica relacionada à obesidade canina” (DMRO) e diferentes 

parâmetros para tal caracterização. Com base nesses parâmetros, em um total de 13 

animais obesos testados nesse estudo, somente um animal do grupo III se encontrava 

em disfunção metabólica (obesidade, triglicérides superior a 200 mg/dL e pressão 

arterial de 160 mmHg). A prevalência da síndrome em pequenos animais ainda não é 

esclarecida, existindo poucos estudos a respeito (ZORAN, 2010).  

O gênero é considerado um fator de predisposição para a obesidade, sendo as 

fêmeas mais afetadas do que os machos (DIEZ; NGUYEN, 2006). Em comparação, 

verificou-se um número maior de fêmeas, o que pode concordar com estudos em que 

53,3% (16/30) eram fêmeas e 46,7% (14/30) machos (FAZENDA, 2009). A castração 

também se inclui nos fatores de risco para a obesidade em cães devido à diminuição 

de metabolismo (DIEZ; NGUYEN, 2006; GERMAN, 2006). No presente trabalho, ao 

comparar os grupos I e II, ficou constatado que a castração estava mais presente em 

animais obesos (66,66%), do que no grupo de animais magros (50%), corroborando 

com resultados que descreveram uma prevalência de 67% de obesos castrados 

(JERICÓ; SCHEFFER, 2002). Autores afirmam uma predisposição maior ao ganho de 

Variável 
Momento 

P-valor 
Dia 0 Dia 30 

Peso (kg) 8,2 (2,8 - 40,8) 7,7 (2,7 - 36,8) 0,0156 
PAS (mmHg) 133 ± 15 124 ± 19 0,0781 

Glicemia (mg/dL) 85,7 ± 8,8 82,7 ± 7,8 0,0511 
Colesterol (mg/dL) 212,1 ± 47,8 142,9 ± 26,6 0,0060 

Triglicérides (mg/dL) 116,3 ± 53,0 63,9 ± 25,6 0,0372 
HDL (mg/dL) 74,9 ± 26,2 92,0 ± 30,9 0,0599 
LDL (mg/dL) 114,0 ± 62,3 38,1 ± 25,2 0,0171 

VLDL (mg/dL) 23,2 ± 10,6 12,7 ± 5,1 0,0374 
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peso pós-castração em fêmeas (DIEZ; NGUYEN, 2006) (GERMAN, 2006). Essa 

predisposição sexual ocorre devido à menor concentração de hormônios andrógenos 

e da menor taxa metabólica nas fêmeas (MCGREEVY et al., 2005). Entretanto, Edney 

e Smith (1986) afirmam que machos castrados apresentam uma tendência à 

obesidade semelhante a fêmeas. Dentre os obesos castrados 50% eram machos e 

50% eram fêmeas. Assim sendo, esses resultados estão de acordo com a literatura 

(DIEZ; NGUYEN, 2006; NELSON; COUTO, 2006) que afirma que fêmeas e machos 

castrados têm tendências semelhantes à obesidade.   

Os valores das concentrações séricas de colesterol total, triglicérides e VLDL 

foram significativamente maiores no grupo de animais obesos, corroborando com 

estudo que verificou essas variáveis medidas mais elevadas no grupo obeso em 

relação ao grupo controle (TRIBUDDHARATANA et al., 2011). As alterações lipídicas 

são relativamente comuns nos cães obesos, devido à ingestão excessiva de dietas 

calóricas (JOHNSON, 2005; SCHENK, 2006), devido à baixa atividade da enzima 

LPL, pela resistência insulínica (JERICÓ, 2015), devido à lipólise e liberação de ácidos 

graxos e à liberação de citocinas inflamatórias (WAJCHENBERG, 2000). Desta forma, 

a obesidade crônica em cães influencia diretamente na hiperlipidemia (JEUSSETE et 

al., 2005; YAMKA et al., 2006), resultando em uma importante frequência de animais 

obesos com hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia (BRUNETTO, 2011). Cães 

obesos apresentam níveis maiores de triglicérides e colesterol quando comparados a 

cães com escore corporal adequado, e tendem a ter redução considerável desses 

valores após a instituição de uma dieta hipocalórica (baixa energia e alta proteína) 

(JEUSETTE et al., 2005; YAMKA et al., 2006; GERMAN et al., 2009; 

TRIBUDDHARATANA et al., 2011).   

Foram observados altos níveis séricos de triglicérides, ácidos graxos livres 

(AGL) e colesterol, induzidos por dietas ricas em gordura (THIES et al., 2004). Assim, 

o uso de dietas hipocalóricas com elevados teores de fibras dietéticas e reduzidos 

teores de lipídios favorecem a perda de peso e a redução da hiperlipidemia 

(WOLFSHEIMER et al., 1994). Foi possível observar perda de peso satisfatória e 

queda dos valores de colesterol total, LDL, VLDL e principalmente de triglicérides em 

cães obesos do grupo III submetidos à restrição calórica por 30 dias. A coleta dos 

exames foi realizada com 12 horas de jejum, pois esse período é o suficiente para 

evitar a hipertrigliceridemia pós-prandial (JERICÓ, 2015).  
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Os níveis de triglicérides demonstraram diminuição maior, o que também pode 

ser observado em cães obesos submetidos à mudança de dieta durante o mesmo 

período de tempo, onde os níveis de triglicérides decaíram de maneira mais 

significativa que níveis de colesterol com a perda de peso (JEUSETTE et al., 2005). 

Isso ocorre porque dietas de alto índice glicêmico estão diretamente relacionadas com 

hipertrigliceridemia, diminuição das concentrações plasmáticas de HDL e aumento de 

glicemia (RICCARDI; RIVELLESE, 2000; FROST, 1999). Na dieta, vários fatores 

influenciam a hiperlipidemia, incluindo a quantidade de carboidratos, o tipo de açúcar, 

a natureza do amido e o tamanho da partícula (RICCARDI; RIVELLESE, 2000).  A 

digestão e absorção do carboidrato devem ser lentas, sendo preferíveis carboidratos 

complexos, que causam aumento pequeno e gradual da glicemia (SANTOS et al., 

2006). No teste comparativo entre duas rações comerciais, os cães submetidos à dieta 

menos calórica com quantidade reduzida de carboidratos complexos durante um 

período de sete semanas obtiveram uma diminuição significativa dos valores de 

triglicérides e colesterol (CUTRIGNELLI et al., 2009). 

 Sabendo que o consumo de carboidratos da dieta e a obesidade estão 

associados a altos níveis de triglicerídeos séricos, a utilização de dietas hipocalóricas 

reduz esses valores (SANTOS et al., 2014), mesmo naqueles animais que 

apresentam parâmetros de colesterol, triglicérides, glicemia e pressão arterial dentro 

da normalidade (WOLFSHEIMER et al., 1994; PEREIRA NETO et al., 2010; 

VERKEST et al., 2012; SANTOS et al., 2014; PÉREZ-SÁNCHES et al., 2015). Para 

isso, o animal acima do peso não deve receber nenhum petisco ou alimento além da 

sua ração permitida (HOSKINS et al., 1999).  

A hiperglicemia na síndrome metabólica é causada pela resistência insulínica 

devido à secreção prejudicada de insulina (FORD, 1993), e devido aos receptores 

celulares estarem indisponíveis (JAGER, 2007). A obesidade abdominal também está 

relacionada com a hiperglicemia na síndrome metabólica, devido à ativação da PKC, 

estreitamente relacionada com a resistência insulínica (WAJCHENBERG, 2000).  No 

presente estudo, não foi observado hiperglicemia em jejum nos animais obesos 

testados. Os dados concordam com Catchpole et al. (2005) e Santos et al. (2014) 

onde nenhum cão obeso apresentou hiperglicemia em jejum, o que vai de encontro 

com Silva et al. (2012) que verificou hiperglicemia em jejum em 84,61% dos animais 

obesos.  
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Somente um animal obeso do grupo III apresentou hipertesão arterial (≥ 160 

mmHg), o que vai de encontro com estudo onde foi observado hipertensão arterial em 

45% dos 69 animais obesos testados (JERICÓ et al., 2006). A diferença estatística 

dos valores pode ser explicada pela diferença do número de animais testados.  A 

hipertensão em animais obesos é causada por diversos fatores, dentre eles a leptina 

proveniente do tecido adiposo abdominal, que aumenta PAS pela ativação do SNS 

(RAHMOUNI et al., 2005; MATHIEU et al., 2009) e elevadas concentrações de insulina 

circulantes, causando retenção de sódio e efeitos vasculares, como vasoconstrição 

(CARVALHO et al., 2006).  

No presente estudo não houve uma diferença estatística considerável nos 

valores de glicemia e pressão arterial após a dieta, porém esses valores tendem a 

diminuir após restrição calórica. A taxa de glicose sanguínea é proporcional à glicose 

proveniente do amido do alimento (JERICÓ, 2015), sendo dietas ricas em carboidratos 

associadas ao aumento da glicemia enquanto dietas hipocalóricas são responsáveis 

pela diminuição (VEIGA, 2005; RAND et al., 2003). A redução da PA após dieta de 

todos os animais obesos testados pode ser observada em estudo de Santos et al. 

(2014). Essa diminuição com a perda de peso é explicada pela diminuição de gordura 

visceral, que é responsável por ativação do SRAA através da leptina duas vezes maior 

quando comparado ao tecido adiposo do subcutâneo (ENGELI et al., 2005). Mesmo 

já estando dentro da normalidade, a diminuição da pressão arterial e glicemia são 

alguns benefícios da perda de peso (PEREIRA NETO et al., 2010; VERKEST et al., 

2012; SANTOS et al., 2014; PÉREZ-SÁNCHES et al., 2015).  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 A síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que predispõem ao 

desenvolvimento de patologias, como doenças cardiovasculares ou diabetes mellitus 

tipo 2. Na presente pesquisa, de 13 animais obesos testados somente um animal do 

grupo III foi considerado em estado de síndrome metabólica. Foi confirmado a 

associação direta entre hiperlipidemia e obesidade, devido aos valores serem 

significativamente maiores no grupo obeso. Os resultados da pesquisa demonstram 

que o uso de uma dieta hipocalórica permite perda de peso considerável e melhora 

dos níveis de colesterol e frações LDL e VLDL, além de triglicérides em um período 
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de 30 dias. Sabendo as consequências da obesidade, o propósito da manutenção do 

peso corporal é evitar o comprometimento da função fisiológica normal, evitando 

assim a ocorrência de síndrome metabólica. Para isso, os proprietários devem ser 

orientados sobre os malefícios da obesidade, que já afeta grande parte da população 

canina e sobre a importância de uma alimentação balanceada. 
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