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RESUMO 

Os problemas ocasionados na saúde dos cães causados pela obesidade são bastante descritos na 

literatura, porém pouco aprofundados em experimentos científicos, dentre eles destacam-se 

cardiopatias, endocrinopatias, hepatopatias, hiperlipidemia, distúrbios osteomusculares, entre outros, 

levando a uma diminuição no tempo e na qualidade de vida do animal.  O presente trabalho tem 

como objetivo avaliar as possíveis alterações metabólicas de glicose e parâmetros bioquímicos em 

perfil lipídico e hepático ocasionados pela obesidade nos cães, determinados em 30 cães obesos 

com escore de condição corporal (ECC) igual ou superior a 8 e um grupo controle de 30 cães com 

ECC normal igual a 5. Houve uma significativa diferença estatística entre os valores de triglicérides, 

colesterol, glicemia e fosfatase alcalina de ambos os grupos. Em grande parte dos cães, a fosfatase 

alcalina encontrou-se diminuída. Já os valores de triglicérides e colesterol encontraram-se 

significativamente aumentados no grupo de cães obesos. Concluiu-se que a obesidade não 

influenciou no desenvolvimento de hepatopatia e nem na enfermidade endócrina diabetes mellitus, 

porém influenciou a hiperlipidemia. Assim, a manutenção de um ideal escore corporal no cão é de 

extrema importância para a diminuição de enfermidades associadas a obesidade e uma maior 

sobrevida. 

Palavas-chave: Hiperlipidemia; Canino; Obesidade; Distúrbios metabólicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Diseases in dogs related to obesity are commonly described on the literature, although barely detailed 

in cientific studies; among them, there are cardiovascular diseases, endocrinopathies, hepatobiliary 

diseases, musculoskeletal disorders, among others, causing a decrease on survival and quality of life. 

This paper aims to evaluate metabolic changes on glucose and biochemical parameters on lipidic and 

hepatic profile caused by obesity in dogs, determined on 30 obese dogs with body condition score 

(BCS) equal or superior to 8, and a control group composed by 30 dogs with BCS equal to 5. There 

was a significative statistical difference between tryglicerides, cholesterol, serum glucose and alkaline 

phosphatase on both groups.In most of the dogs, alkaline phosphatase was diminished. Tryglicerides 

and cholesterol levels were markedly raised on the obese dog´s group. One may conclude that 

obesity did not influence on development of liver diseases or occurence of diabetes mellitus, although 

it influenced the hyperlipidemia. Thus, maintaining an ideal body condition score is of upmost 

importance for lowering the occurence of diseases related to obesity and improving survival on dogs. 

Key words: Hyperlipidemia; Canine; Obesity; Metabolic disorders. 
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1. RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

1.1. UNIVERSIDADE DE MARÍLIA 

Meu primeiro estágio curricular foi realizado no hospital veterinário da 

UNIMAR na cidade de Marília-SP na área de clínica médica de pequenos animais, 

no mês de agosto 2015. De acordo com a estrutura física do ambiente do hospital 

veterinário na parte de pequenos animais havia uma sala de recepção, uma sala 

própria para triagem dos animais, três ambulatórios de atendimento na parte de 

clínica, um ambulatório de atendimento para moléstias infecciosas e dois 

ambulatórios de atendimento na parte de cirurgia, uma sala apenas de fluidoterapia, 

uma sala de atendimento emergencial, um laboratório clínico, uma sala de patologia, 

duas salas de cirurgia e uma para recuperação pós-cirúrgica, uma farmácia, uma 

sala de diagnóstico por imagem contendo raios-x, ultrassonografia e 

eletrocardiograma e uma sala de internação, porém a mesma estava desabilitada, 

não havendo internação no hospital veterinário. Os animais primeiramente 

passavam pela sala de triagem para avaliação geral da queixa principal e 

mensuração de alguns parâmetros como frequência cardíaca, frequência 

respiratória, tempo de preenchimento capilar, temperatura corporal, pulso, 

comportamento e estado de hidratação, após eram encaminhados ou para a clínica 

médica ou para a clínica cirúrgica de pequenos animais, de acordo com sua queixa 

principal.  

 Em seguida, eram realizados anamnese e exame físico geral de cada animal 

em um dos ambulatórios de atendimento. Os exames complementares eram 

solicitados de acordo com a suspeita clínica, dentre eles, eram realizados no local 

hemograma completo, bioquímicos e urinálise na sala de laboratório clínico, raios-X, 

ultrassonografia e eletrocardiografia na sala de diagnóstico por imagem, exame 

citológico, histológico, dermatológicos e coproparasitológico na sala de patologia 

contendo sala de necropsia. Se necessário, o animal era encaminhado para a sala 

de fluidoterapia e os medicamentos eram pegos na própria farmácia do hospital. Não 

era permitida internação no hospital, portanto o proprietário deveria ficar o tempo 

todo com seu animal. Em casos de emergência, o animal era encaminhado 

diretamente para a sala de emergência e se preciso havia plantões durante a 

madrugada e final de semana para monitoração do mesmo. As cirurgias eram 
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realizadas nas salas cirúrgicas, estéreis, após os animais ficavam em uma sala para 

recuperação pós-cirúrgica juntamente com o proprietário, para monitoramento até a 

liberação do mesmo. 

 Havia quatro residentes e um professor de clínica médica de pequenos 

animais, quatro residentes e duas professoras de cirurgia e anestesiologia 

veterinária, um residente e um professor de laboratório clínico, uma residente e uma 

professora de patologia, um técnico de diagnóstico por imagem, além dos 

funcionários e estagiários presentes. Neste estágio eu fazia triagem e anamnese dos 

animais todos os dias, tanto na parte de clínica tanto de cirurgia e em seguida 

passava o caso para um residente da área, dificilmente conseguia acompanhar os 

casos inteiro, pois a tinha dias que a casuística do hospital era muito alta, não dando 

tempo de acompanhar os casos, portanto, consegui acompanhar poucos casos até o 

fim. Não era permitida a realização de exame físico geral pelos estagiários, então 

nessa parte apenas acompanhávamos. Também tirei sangue de animais, coloquei 

cateter, fazia as medicações prescritas, monitorava animais após a cirurgia ou 

quando preciso durante o atendimento, fiz plantões e ajudas em geral como 

contenção de animais, monitoramento, entre outros.  

 As maiores casuísticas no hospital veterinário nesse um mês de estágio na 

parte de clínica médica de pequenos animais foram de leishmaniose e insuficiência 

renal. Foi muito importante conhecer um local totalmente diferente da sua faculdade, 

aprendi bastante métodos diferentes essenciais para a minha formação. O único 

ponto negativo deste estágio era que infelizmente era longe da minha cidade e como 

havia dias em que a casuística era bem alta, não conseguia acompanhar os casos 

até o fim. 

 

1.2. FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 

Meu estágio no hospital veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos 

foi realizado no período de setembro a novembro de 2015, na cidade de Ourinhos-

SP, na área de clínica médica de pequenos animais. De acordo com o ambiente 

físico do local, dentro do hospital veterinário havia uma sala de recepção, três 

ambulatórios de atendimento, uma sala para realização de eletrocardiograma, uma 

sala de diagnóstico por imagem contendo raio x e ultrassonografia, uma farmácia, 

um laboratório clínico, uma sala para necropsia, duas salas de internação separando 
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cães de gatos, contendo mesas para atendimento em geral, uma sala de cirurgia de 

pequenos animais e uma sala de cirurgia de grandes animais, uma sala de 

emergência e um ambulatório contendo gaiolas para atendimento e internação de 

moléstias infecciosa.  

Os animais primeiramente passavam por uma triagem para serem 

encaminhados para clínica médica ou clinica cirúrgica de pequenos animais de 

acordo com sua queixa principal. Após era realizada anamnese e exame físico dos 

animais no ambulatório de atendimento. Os exames complementares eram 

realizados de acordo com a suspeita clínica do animal, no hospital veterinário eram 

realizados no local hemograma completo, bioquímicos, urinálise, exame 

coproparasitológico, exame citológico, raios-X, ultrassonografia, eletrocardiograma e 

exames dermatológicos. Se preciso o animal poderia ficar internado durante o dia no 

recinto. As medicações e fluidoterapia eram realizados ou na internação ou no 

próprio ambulatório de atendimento, com os medicamentos da farmácia do local. As 

cirurgias eram realizadas na sala cirúrgica estéril e os animais se recuperavam do 

pós-operatório na internação, até serem liberados. Em casos de emergência, o 

animal era encaminhado diretamente para a sala de emergência.  

Na parte de pequenos animais, havia no hospital dois residentes, dois 

professores e um médico veterinário contratado em clínica médica de pequenos 

animais e um residente e um professor de cirurgia, dois professores de 

anestesiologia veterinária, um professor e um técnico de diagnóstico por imagem, 

um professor de patologia, um professor de parasitologia e um professor de 

laboratório clínico, além dos funcionários e estagiários presentes. No presente 

estágio pude fazer anamnese, exame físico geral, coleta de sangue, punção venosa 

para cateterização, punção para exame citológico, receitas médicas, além de outras 

ajudas em geral como contenção, medicação, monitoramento de animais, entre 

outras. Também, nesse estágio, diferente do anterior, consegui acompanhar vários 

casos clínicos até o fim.  
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2. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

Dentro dos diversos problemas relacionados com a má nutrição de cães, a 

obesidade é um dos fatores mais importantes e frequentes. Dificilmente, os 

proprietários reconhecem a obesidade como uma alteração clínica que possa trazer 

graves consequências em seus animais, capaz de prejudicar a saúde e o bem-estar 

do mesmo. Atualmente, vem acontecendo um aumento progressivo da obesidade 

em cães (RODRIGUES, 2011; SOUZA et al., 2014). 

 Estudos conduzidos apontam que entre 24% a 30% da população canina 

mundial encontra-se em sobrepeso ou obesa. Estima-se que 40% dos cães 

americanos e 20% dos cães brasileiros estejam em sobrepeso ou obesos 

(BRUNETTO et al., 2011; VARASCHIM et al., 2012). Muitos pesquisadores 

concordam que, tal como no homem, a incidência de obesidade nos animais tende a 

aumentar ainda mais. Embora a obesidade seja considerada uma enfermidade 

nutricional, há diversos outros fatores que podem predispor o cão ao excesso de 

peso como: raça, idade, sexo, fatores genéticos, falta de atividade física, manejo 

inadequado do proprietário, castração e densidade da dieta (LAFLAMME, 1997; 

BRUNETTO et al., 2011; PARK et al., 2015).  

Segundo relatos, a obesidade está associada a uma diminuição no tempo e 

na qualidade de vida do animal. Várias enfermidades em cães, incluindo 

cardiopatias, endocrinopatias, osteoartrites, doenças do trato urinário, distúrbios 

reprodutivos, hepatopatias, neoplasias, hiperlipidemia, entre outras, estão 

associadas à obesidade (BATISTELA; DOMINGUES, 2005; THENGCHAISRI et al., 

2014). Segundo Nelson e Couto (2010), cães que se mantiveram magros durante 

sua vida tiveram uma sobrevida dois anos maior do que o grupo controle com cães 

da mesma ninhada em sobrepeso. Os cães magros também não necessitam de 

nenhum tratamento para doenças concomitantes, como a osteoartrite, até mais 

tardiamente em sua vida. 

Embora não seja muito frequente, a obesidade torna-se clinicamente 

relevante quando o acúmulo excessivo de gordura está associado ao 

desenvolvimento de hiperlipidemia (hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia ou 

ambas) e, consequentemente, hiperlipoproteinemia (KAWASUMI et al., 2014; 
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ROUPH; NOBLE; GERMAN, 2014). O triglicérides e colesterol são os lipídeos 

plasmáticos mais relevantes, do ponto de vista clínico, especialmente pela facilidade 

de sua determinação laboratorial. As desordens lipídicas são comuns na veterinária, 

principalmente nos cães. Estima-se que aproximadamente 30% dos cães obesos 

apresentem hiperlipidemia. Também há uma grande associação entre a obesidade e 

a diabetes mellitus tipo 2, pois a obesidade pode predispor a resistência à insulina 

(BRUNETTO et al., 2011; SILVA et al., 2012; CASTRO, 2015). A obesidade também 

parece estar acompanhada pelo desenvolvimento de infiltração gordurosa difusa 

hepática em cães, predispondo a hepatopatias (CARVALHO et al., 2012). 

A identificação da obesidade e a compreensão de que ela pode causar 

diversos problemas graves de saúde talvez sejam os estágios iniciais mais 

importantes no sentido da correção definitiva do problema (SILVA, 2012 et al., 

VARASCHIM et al., 2012). 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar as concentrações séricas de 

colesterol, triglicérides, glicose, alanina transaminase (ALT), gama glutamil 

transferase (GGT) e fosfatase alcalina (FA) de animais obesos, comparando-os a 

animais com escore corporal normal, para avaliação dos efeitos metabólicos 

ocasionados pela obesidade em cães. 

 

2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.2.1 Tecido Adiposo 

O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo especializado que tem um 

papel central no metabolismo energético do animal. Quando as moléculas 

combustíveis são absorvidas em quantidades superiores das necessidades diárias 

de manutenção, ficam estocadas no tecido adiposo como triacilglicerol (ALANIZ et 

al., 2006; NELSON; COUTO, 2010). Quando um animal apresenta um déficit de 

energia, os triacilglicerois são hidrolisados em ácidos graxos e glicerol, que são 

utilizados como combustível metabólico por diversos tecidos. O sistema nervoso e 

endócrino são quem controlam essas duas funções importantes do tecido adiposo 

(SWENSON; REECE, 1996; COSTA; DUARTE, 2006). 

 A composição de ácidos graxos de triacilglicerois no tecido adiposo tende a 

ser constante. Através da ação da lípase-lipoproteica, o tecido adiposo é capaz de 
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transferir ácidos graxos de triacilglicerois plasmáticos de adipócitos constituintes 

para nova síntese e estocagem de triacilglicerois (ALANIZ et al., 2006; SWENSON; 

REECE, 1996). 

 O tecido adiposo é o principal local anatômico de síntese de ácidos graxos 

nos cães. Há diversos hormônios envolvidos no controle de síntese de ácidos 

graxos, triacilglicerol e de hidrólise de triacilglicerol (lipólise) nos adipócitos. Por 

exemplo, a insulina estimula a síntese de ácidos graxos e triacilglicerol basicamente 

aumentando a penetração de glicose através da membrana celular e também por 

aumentar a atividade de diversas enzimas lipogênicas (COSTA; DUARTE, 2006; 

MIYABE, 2015). Este hormônio também aumenta o influxo de ácidos graxos não-

esterificados no tecido adiposo, devido à ativação da lípase lipoprotéica. Ou seja, a 

insulina produz taxas maiores de deposição de triacilglicerol ou gordura no tecido 

adiposo e menores concentrações de ácidos graxos não-esterificados no plasma 

sanguíneo (SWENSON; REECE, 1996; PARK et al., 2014). 

 A lipólise de triacilglicerois e a subsequente liberação de ácidos graxos não-

esterificados do tecido adiposo para o plasma são estimuladas pela epinefrina, 

noroepinefrina, hormônio adrenocorticotrópico e glucagon, ativando a lípase 

hormônio-sensitiva (LHS) para produção de diacilgliceróis e ácidos graxos. Por outro 

lado, a insulina diminui a atividade da lípase hormônio-sensitiva (SWENSON; 

REECE, 1996; ALANIZ et al., 2006).  Os diacilgliceróis produzidos são hidrolisados 

em ácidos graxos e glicerol através da ação catalítica de lípases celulares de 

diacilglicerol e monoacilglicerol. A maior parte do glicerol produzido por lipólise se 

difunde para o plasma (SWENSON; REECE, 1996; PARK et al., 2015). 

 Os hormônios lipolíticos combinam-se com locais de receptores na membrana 

celular ativando a adenilato-ciclase, que converte trifosfato de adenosina (ATP) em 

AMP cíclico (AMPc), a qual ativa uma quinase-proteína que irá catalisar a 

fosforilação da lípase hormônio-sensitiva, formando a enzima ativa. Os hormônios 

tireoideanos e os glicocorticoides não possuem um efeito lipolítico direto, porém 

permitem ou facilitam a ação de outros hormônios lipolíticos (COSTA; DUARTE, 

2006; NELSON; COUTO, 2010). O ácido nicotínico, a prostaglandina E e a insulina 

inibem a lipólise, diminuindo assim a quantidade de AMPc disponível. A insulina 

também diminui a mobilização de ácidos graxos para o plasma, aumentando a 

reesterificação de ácidos graxos celulares para formar novamente triacilglicerois por 
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elevação da absorção de glicose, como citado anteriormente (SWENSON; REECE, 

1996; ALANIZ et al., 2006). 

 No diabetes mellitus e na inanição, onde existem insuficiência de carboidratos 

em nível tissular, a síntese de triacilglicerol e ácidos graxos diminui. A atividade da 

lipase hormônio-sensível permanece, resultando em maiores quantidades de ácidos 

graxos não-esterificados transportados para fígado e outros tecidos (NELSON; 

COUTO, 2010; PARK et al., 2014). Nessas mesmas condições, a atividade da 

lipase-lipoproteica no tecido adiposo diminui. O resultado de uma privação de 

carboidratos é a hiperlipidemia, consequência principalmente das concentrações 

aumentadas de lipoproteínas formadas no fígado a partir de ácidos graxos derivados 

originalmente de triacilglicerois no tecido adiposo (SWENSON; REECE, 1996; CHIU 

et al., 2009; CASTRO, 2015). 

 

2.2.2 Obesidade 

A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura nos locais de 

estoque adiposo do corpo, provocando um excesso ponderal de 15% a 20% acima 

do peso fisiológico ideal do indivíduo, deteriorando as funções orgânicas e 

prejudicando a saúde e o bem-estar do mesmo (NELSON; COUTO, 2010; 

VARASCHIM et al., 2012). Ocorre devido ao aumento da ingestão calórica e/ou 

redução do gasto energético, possivelmente mediante as modificações no 

metabolismo basal induzido por mudanças nas concentrações sanguíneas de 

testosterona e estrógeno ou redução da atividade física (SILVA et al., 2012; 

BERMINGHAM et al., 2014).  

Existem dois tipos de obesidade: a hiperplásica e a hipertrófica. A obesidade 

hiperplásica caracteriza-se pelo aumento do número e tamanho dos adipócitos, 

enquanto hipertrófica caracteriza-se pelo aumento apenas no tamanho dos 

adipócitos (RODRIGUES, 2011; SOUZA et al., 2014). O organismo é capaz de 

aumentar o número de adipócitos (células repletas de lipídios), porém não é capaz 

de diminuir o seu número. Isto indica que a gordura corporal pode sempre aumentar, 

determinada pelo número total de adipócitos e por sua necessidade de se manterem 

repletos de lipídeos. Conforme o aumento da idade do cão há uma tendência de 

aumento no número de adipócitos (BATISTELA; DOMINGUES, 2005; SILVA et al., 

2012). 
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A obesidade se desenvolve quando a energia ingerida é maior do que a 

energia gasta. Alguns fatores como sexo, raça, idade, lesões hipotalâmicas, 

presença de anormalidades hormonais, influência externas no consumo de 

alimentos, nível de atividade voluntária, composição da dieta, predisposição 

genética, estilo de vida e palatabilidade são responsáveis pelo aumento de peso do 

cão (DEAGLE et al., 2014; CASTRO, 2015). Quase sempre negligenciada pelo 

médico veterinário, a obesidade também ocorre como uma enfermidade 

comportamental, sendo fatores responsáveis: depressão, ansiedade, deficiência na 

aquisição de saciedade, fracasso no estabelecimento de hábitos nutricionais 

normais e problemas de desenvolvimento (BATISTELA; DOMINGUES, 2005; 

RODRIGUES, 2011; BERMINGHAM et al., 2014). 

Cães de meia idade a idosos são mais predispostos a apresentarem 

obesidade, devido a diminuição do metabolismo basal. Estudos apontam que há 

uma incidência de 40% de obesidade em cães acima de 12 anos (NELSON; 

COUTO, 2010). Outro importante fator de risco para a obesidade nos cães é a 

castração, possivelmente devido a diminuição da taxa de metabolização basal após 

a gonadectomia, aumento da ingestão de alimentos e também pelo consequente 

sedentarismo, sendo as fêmeas castradas mais predispostas ao ganho excessivo de 

peso do que os machos castrados (NELSON; COUTO, 2010; PARK et al., 2014). 

Estudos relatam que cães não castrados apresentam uma frequência de 10,7% de 

sobrepeso ou obesidade. Já cães castrados apresentam uma frequência de 32% de 

sobrepeso ou obesidade (RODRIGUES, 2011). 

Fatores dietéticos como a alta densidade energética, fornecimento de 

petiscos e sobras de mesa, número de refeições e quantidade de alimento oferecido 

também apresentam estreita relação com a gênese da obesidade (PARK et al., 

2015; BRUNETTO et al., 2011). A gordura é o nutriente que mais eleva a 

palatabilidade e o teor energético das rações, pois é melhor digerida, utilizada e 

estocada do que os carboidratos e proteínas. Apesar desse fato, o consumo 

energético diário pelo animal é mais importante do que a composição nutricional da 

dieta, pois, o consumo energético em excesso, independentemente do tipo de 

alimento, induz ao ganho de peso (BRUNETTO et al., 2011; RODRIGUES, 2011; 

SILVA et al., 2012). 

Muitos proprietários alimentam excessivamente seus animais, pois acreditam 

que o aumento do apetite é um sinal de boa saúde, e, com isso, usam a comida 
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como agente paliativo quando deixam seus animais a sós (NELSON; COUTO, 2010; 

MIYABE, 2015). Podem substituir o exercício por comida e, com frequência, 

satisfazem o comportamento de pedinte do cão por considerarem ‘bonitinho’. Os 

proprietários também tendem a oferecer a mesma quantidade de comida todos os 

dias, apesar das mudanças na densidade energética da dieta (BATISTELA; 

DOMINGUES, 2005; NELSON; COUTO, 2010). As necessidades energéticas da 

dieta variam de acordo com o estágio de vida (gravidez, crescimento, lactação, 

senescência, manutenção adulta), temperatura ambiente, nível de atividade do 

animal de estimação e se o animal é castrado ou não. Devido a isso, deve-se ajustar 

a quantidade de alimento de acordo com esses fatores (SWENSON; REECE, 1996; 

CASE; CAREY; HIRAKAWA, 1998). 

Erros na alimentação também ocorrem quando o proprietário compra um tipo 

diferente de alimento com uma densidade energética maior e continua fornecendo o 

mesmo volume diariamente. Da mesma forma, dietas muito apetitosas encorajam o 

consumo excessivo, petiscos e agrados contribuem significativamente e 

silenciosamente para o excesso da ingestão calórica diária. Instruções incorretas 

fornecidas pelo fabricante em alguns produtos também podem levar ao excesso de 

alimentação. Na maioria dos casos, os proprietários não percebem que estão 

superalimentando seus animais (BATISTELA; DOMINGUES, 2005; DEAGLE et al., 

2014). 

Proprietários obesos têm maior probabilidade de possuírem animais obesos. 

A vida sedentária do proprietário pode contribuir para a falta de exercício do animal, 

e o consumo de alimentos com alto teor de gordura por ele pode aumentar a 

probabilidade das sobras serem dadas ao animal. Além disso, proprietários obesos 

muitas vezes não reconhecem que a obesidade é um problema para seu animal 

(NELSON; COUTO, 2010). 

 Algumas raças de cães são mais propensas a desenvolverem a obesidade, 

como Cairnterrier, Cocker spaniel, Beagle, Golden retriever, Labrador retriever, 

Bernesse montanhês, Shetland Sheepdog, Teckel ,Bassethound, Schnauzer 

miniatura, Pug, Boxer, Dogue Alemão, Fox terrier e Pastor alemão (ZENTEK, 2008; 

SOUZA et al., 2014; CASTRO, 2015). As causas da obesidade são separadas em 

duas classes: alterações de comportamento alimentar (obesidade primária), de 

maior prevalência e as de origem metabólica ou orgânica (obesidade secundária) 

(NELSON; COUTO, 2010). 
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 As causas de obesidade primária estão relacionadas ao manejo incorreto do 

proprietário, ingestão excessiva de calorias, alimento denso em energia, práticas 

inapropriadas de alimentação, orientações inadequadas de alimentação, gasto 

energético diminuído, predisposição genética, proprietário obeso. As causas 

secundárias que levam a polifagia, com consequente ganho de peso são em geral 

de origem endócrina, como hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo, hiperinsulinismo, 

acromegalia e outras enfermidades, como hipopituitarismo, disfunção hipotalâmica e 

uso de fármacos como glicocorticoides, progestágenos, fenobarbital e primidona 

(SILVA et al., 2012; CASTRO, 2015). Porém, é menos provável que a obesidade 

seja um resultado de um processo patológico ou do uso de fármacos. Menos de 5% 

dos casos de obesidade está relacionado a doenças ou medicações (NELSON; 

COUTO, 2010). 

 Para o diagnóstico, a gordura corpórea pode ser avaliada por técnicas que 

incluem medidas morfométricas, análise de impedância bioelétrica, técnicas 

dilucionais, densitometria, ressonância magnética, tomografia computadorizada, 

determinação do potássio corpóreo total, determinação da condutividade elétrica 

corpórea total e análise da ativação de nêutrons (NELSON; COUTO, 2010). Apesar 

de existirem diversos métodos para determinar a gordura corpórea, a mensuração 

do peso corpóreo, o cálculo de escore da condição corporal (ECC) e medidas 

morfométricas continuam sendo as técnicas mais utilizadas para o diagnóstico de 

obesidade (RODRIGUES, 2011; JONES et al., 2014).  

A medida mais utilizada como estimativa da condição corporal e nutricional na 

clínica de pequenos animais é a avaliação do peso, por ser uma técnica mais 

simples e disponível, incluída no exame de todo animal. Entretanto, por ser um fator 

dinâmico, está sujeito a mudanças fisiológicas. Para determinar a existência de 

aumento de peso excessivo compara-se o peso atual com os pesos prévios 

anotados em registros. Em casos de raças puras pode-se comparar com o peso 

padrão da raça (RODRIGUES, 2011; MIYABE, 2015). 

A palpação e inspeção visual do animal também são muito importantes para 

se estabelecer o diagnóstico de obesidade. As costelas dos cães devem ser 

facilmente palpáveis, devendo apresentar forma de ampulheta. A perda do 

estreitamento central, depósitos de gorduras evidentes na inserção da cauda, 

dorsalmente ao fêmur ou na região inguinal, abdômen abaulado a partir do último 
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par de costelas, além do gradil costal não facilmente palpável são indicativos de 

obesidade (RODRIGUES, 2011; SOUZA et al., 2014).  

Um método preciso para diagnóstico da obesidade é realizado através da 

avaliação da condição corpórea do animal ou ECC, baseado na inspeção e palpação 

do paciente, empregando escalas numéricas de 1 a 9.   É um método bastante útil e 

simples, entretanto, foi desenvolvido para avaliar depósitos de massa adiposa e não 

para detectar perdas de massa muscular, tornando-o bastante subjetivo, devendo 

ser empregado com cuidado (LAFLAMME, 1997; RODRIGUES, 2011; JONES et al., 

2014). No quadro 1 e na figura 1 a seguir estão descritas e demonstradas as 

características corporais para a classificação dos escores corporais em cães:  

 

Quadro 1: Avaliação da Condição de Escore Corporal em Cães 

Condição corporal Escore Corporal Características Físicas 

 

Caquético 

 

1 

Ossos pélvicos, vértebras lombares, costelas e todas as 

saliências ósseas visíveis a distância. Sem evidências 

de gordura corporal. Perda evidente da massa 

muscular. 

 

 

Caquético 

 

 

2 

Ossos pélvicos, vértebras lombares e costelas 

facilmente visíveis. Algumas outras saliências ósseas 

podem estar visíveis. Sem presença de gordura 

palpável. Perda mínima de massa muscular. 

 

Magro 

 

3 

Os ossos pélvicos começam a ficar visíveis. Visível o 

topo das vértebras lombares. Costelas facilmente 

palpáveis. Cintura e reentrância abdominal evidente 

 

Ideal 

 

4 

Costelas com mínima cobertura de gordura e facilmente 

palpáveis. A cintura é facilmente observada quando 

visualizada de cima. Reentrância abdominal evidente. 

 

Ideal 

 

5 

Costelas palpáveis sem excessiva cobertura de 

gordura. Abdômen retraído quando visualizado de lado. 

 

Ideal 

 

6 

Costelas palpáveis com leve excesso de cobertura de 

gordura. A cintura é visível quando visualizada de cima, 

mas não é acentuada. Reentrância abdominal aparente. 

 

 

Sobrepeso 

 

 

7 

Costelas com intensa cobertura de gordura e palpáveis 

com dificuldade. Depósitos de gordura evidente sobre a 

área lombar e inserção da cauda. Cintura pouco visível 

ou ausente. Pode ou não estar presente a reentrância 

abdominal. 

  Costelas com cobertura de gordura muito densa não 
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Obeso 

 

8 

palpáveis ou palpáveis somente com pressão 

acentuada. Intenso depósitos de gorduras sobre a área 

lombar e inserção da cauda. Cintura inexistente. 

Reentrância abdominal inexistente. Pode ou não existir 

distensão abdominal evidente. 

 

 

Obeso 

 

 

9 

Costelas não palpáveis com intenso depósito de 

gordura. Maciços depósitos de gordura sobre o tórax, 

região lombar e base da cauda. Depósito de gordura no 

pescoço e membros. Distensão abdominal evidente. 

Fonte: Adaptado através de Laflame (1997). 

 

Figura 1: Imagem da Avaliação de Condição de Escore Corporal em Cães 
 

 

Fonte: Adaptado através de Laflame (1997). 
 

 

Na classificação do ECC, cada ponto equivale aproximadamente ao aumento 

de 10% a 15% do peso corporal, ou seja, um cão com ECC 8 encontra-se 30% a 

45% mais pesado em relação ao seu peso ideal (NELSON; COUTO, 2010). 

Segundo Rodrigues (2011), o ECC também possibilita estimar a porcentagem de 

gordura corporal (%GC) segundo a escala seguinte demonstrada no Quadro 2: 

http://media.wiley.com/
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Quadro 2: Porcentagem de gordura corporal em cães machos e fêmeas com relação a condição de 
escore corporal. 

ECC %GC FÊMEAS %GC MACHOS 

5 20% 17% 

6 26% 22% 

7 31% 26% 

8 37% 31% 

9 43% 35% 

Fonte: Adaptado através de Rodrigues (2011). 

 

Para evitar o comprometimento da função fisiológica normal e os problemas 

metabólicos acarretados pelo excesso do peso, deve-se identificar o grau da 

obesidade correto do cão (RODRIGUES, 2011; JONES et al, 2014).  É importante 

saber que antes do diagnóstico de obesidade deve-se avaliar se o animal apresenta 

ascite ou edema, pois estes quadros podem ser confundidos com obesidade, 

mascarando alguns parâmetros avaliados. Se o animal apresentar sinais clínicos 

suspeitos de enfermidades endócrinas, é necessária a realização de exames 

complementares para estabelecer um diagnóstico preciso (BRUNETTO et al., 2011; 

PENA et al., 2014). 

As consequências do excesso de peso sobre a saúde dos cães são bastante 

citadas na literatura. Dentre elas, destacam-se aumento da incidência de 

endocrinopatias (diabetes mellitus tipo 2, hipotireoidismo), prejuízos à resposta 

imunológica, distúrbios do sistema locomotor (ruptura de ligamento cruzado e 

discopatias), afecções reprodutivas, doenças cardiorrespiratórias, hepatopatias, 

incontinência urinaria em cadelas castradas, lipidose hepática, alteração na cinética 

das drogas, aumento dos riscos anestésicos e cirúrgicos, pancreatites, 

dermatopatias (piodermites e seborreia), aumento do risco de neoplasias, hérnia 

inguinal, diminuição da resistência física, constipação e flatulência e maior incidência 

de hiperlipidemia (VARASCHIM et al., 2012; CASTRO, 2015; PARK et al., 2015). 

Também é relatado aumento de distocia em cadelas obesas, provavelmente devido 

ao excesso de tecido adiposo em torno do canal do parto (NELSON; COUTO, 2010). 

Há uma grande associação entre a obesidade e a diabetes mellitus tipo 2. A 

diabetes mellitus é uma enfermidade endócrina sistêmica que ocorre devido a uma 

deficiência relativa ou absoluta de insulina, resultando em um desequilíbrio no 

metabolismo de gorduras, carboidratos e proteínas e um quadro permanente de 
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hiperglicemia. Existem 4 tipos de diabetes mellitus citados na literatura: a diabetes 

mellitus tipo 1 ou insulino-dependente, que é a mais comum em cães, onde as 

células-β pancreáticas, por alguma razão, inibem ou diminuem a secreção de 

insulina; diabetes mellitus tipo 2 ou não insulino-dependente, causada por algum 

fator que leva a resistência periférica a insulina; diabetes mellitus tipo 3, induzida por 

drogas ou hormônios diabetogênicos (adrenalina, tiroxina, ACTH, glucagon, 

glicocorticoides, GH), e diabetes mellitus tipo 4, causado por uma resistência 

transitória à insulina em casos de pancreatite. Também há casos de diabetes 

mellitus que se desenvolvem em fêmeas lactantes, devido a fatores hormonais que 

inibem a insulina durante a lactação (VEIGA, 2005; SILVA et al., 2012; VARASCHIM 

et al., 2012; CASTRO, 2015.) 

Cerca de 90% dos animais portadores de diabetes mellitus tipo 2 estão acima 

do peso ou são considerados obesos. O animal obeso necessita de maior aporte de 

insulina para se manter, o que leva, a médio e longo prazo, à exaustão das células-β 

pancreáticas, levando a resistência insulínica. Além disso, leva à redução da 

translocação para a membrana plasmática do transportador GLUT4. Portanto, o 

reconhecimento precoce da doença pode impedir essa exaustão pancreática. A 

suspeita clínica desta doença baseia-se nos sinais clínicos, os 4P´s (polifagia, 

poliúria, polidipsia e perda de peso), persistente hiperglicemia em jejum (acima de 

250mg/dL) e glicosúria. Independentemente do tipo de diabetes mellitus, a 

hiperglicemia associada à glicosúria estará presente em todos os cães diabéticos. A 

redução de peso melhora a tolerância à glicose, provavelmente, devido à melhora no 

quadro de resistência à insulina, provocado pela obesidade. Uma das alterações que 

podem ser encontradas na diabetes mellitus é a hiperlipidemia, um importante fator 

envolvido na resistência à insulina, devido a remoção inadequada de quilomícrons 

na circulação sanguínea provocada pela deficiência de insulina (VEIGA, 2005; CHIU 

et al., 2009; SILVA et al., 2012; CASTRO, 2015). 

A obesidade também pode predispor a hepatopatias em cães, porém não há 

pesquisas específicas sobre este tema, apenas citações. Diversas são as causas de 

hepatopatia nos cães, podendo ser agudas ou crônicas; dentre as causas, as 

principais a serem consideradas incluem fármacos, infecciosas, tóxicas, 

imunomediadas, metabólicas ou idiopática (RIBEIRO et al., 2009). O fígado exerce 

um papel importante no metabolismo e produção dos lipídios e das lipoproteínas 

plasmáticas, atuando na regulação da síntese, degradação e armazenamento dos 
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mesmos, sendo a fonte principal das lipoproteínas plasmáticas, com exceção dos 

quilomícrons, que são sintetizados no intestino. Anormalidades na concentração 

plasmática de lipoproteínas e lipídeos são frequentes nas hepatopatias. Nas 

hepatopatias, os cães podem apresentar sinais clínicos inespecíficos, como 

anorexia, perda de peso e depressão ou sinais clínicos específicos, associados 

tipicamente com a hepatopatia, como ascite, icterícia, hemorragias e encefalopatia 

hepática (KATAMURA, 2008).  

No hemograma, há poucas alterações que sugerem doença hepatobiliar, 

incluindo trombocitopenia e anemia, podendo ser confundido com outras doenças, 

como a erliquiose por exemplo. Nos exames bioquímicos, as enzimas 

aminotransferases, também chamadas de transaminases, ALT (alanina 

transaminase), AST (aspartatoaminotransferase) e GGT (gama-glutamiltransferase), 

são enzimas específicas indicadoras de lesões hepatobiliares, sendo as mais 

solicitadas. A enzima FA (fosfatase alcalina) também está relacionada a lesões 

hepáticas, porém ela é menos específica, pois além do fígado, ela também está 

presente no intestino, ossos e músculos. Geralmente, em casos de hepatopatia 

aguda, essas enzimas encontram-se aumentadas, enquanto que em casos crônicos 

ou cirróticos elas podem encontrar-se diminuídas na corrente sanguínea. A dosagem 

de albumina sérica também é indicadora de lesão hepática, principalmente em casos 

crônicos a cirróticos, onde pode haver diminuição dos níveis séricos da mesma 

(KATAMURA, 2008; RIBEIRO et al., 2009). 

Para o tratamento da obesidade, todos os cães devem ser alimentados de 

uma maneira que permita a manutenção de um peso corporal ideal. Para redução de 

peso do animal, primeiramente é essencial a conscientização do proprietário, pois a 

obesidade deve ser tratada como uma doença (NELSON; COUTO, 2010; PENA et 

al., 2014). Mudanças no manejo alimentar do animal e exercícios contribuem para 

redução de peso. Se possível, tratar a causa de base, como endocrinopatias por 

exemplo (BATISTELA; DOMINGUES 2005; LINDER et al., 2013). 

 A dieta de um cão obeso consiste em administração de alimentos específicos 

(diet, light) com menor porcentual gorduras e ricos em proteínas, aumentando assim 

a sensação de saciedade com menor caloria. Deve-se seguir as recomendações 

descritas na embalagem do produto, e o consumo diário deve ser dividido em duas 

ou três refeições, além de não oferecer mais nada além da dieta prescrita (CASE; 

CAREY; HIRAKAWA, 1998; ZENTEK, 2008). Se os petiscos forem desejados ou 
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frequentemente oferecidos, devem ser selecionados petiscos de baixa caloria e o 

proprietário deverá ser instruído a limitar a quantidade de petiscos para menos do 

que 10% da ingestão calórica diária (LINDER et al., 2013; PENA et al., 2014). 

Também é importante a mudança de hábitos do proprietário, de tal modo que não 

seja permitida a permanência do animal na cozinha ou no local do preparo e 

consumo da refeição (CASE; CAREY; HIRAKAWA, 1998; ZENTEK, 2008). 

 O atual peso corpóreo do paciente deve ser registrado e o ECC avaliado. O 

ECC pode ser utilizado para avaliar a porcentagem do peso corpóreo que deverá ser 

perdido. Deve-se lembrar que cada ponto da escala do ECC representa um aumento 

de 10 a 15% acima do peso ideal; desta forma, o clínico consegue calcular a 

porcentagem de peso que deverá ser perdida. Por exemplo, um paciente com ECC 

de 8 ou 9 está acima do peso ideal em 30 a 45%(NELSON; COUTO, 2010, JONES 

et al., 2014).   

É importante saber que um paciente não pode perder mais do que 2% do seu 

peso corpóreo por semana, devido a diversas razões. Primeiramente, a acelerada 

perda de peso resulta mais comumente no efeito rebote do ganho de peso após o 

término do tratamento. Em segundo lugar, taxas maiores de perda de peso irão 

requerer que o animal receba uma menor quantidade de comida e provavelmente irá 

encorajar o animal a hábitos de mexer no lixo e de pedinte (BATISTELA; 

DOMINGUES, 2005; NELSON; COUTO, 2010; LINDER et al., 2013).  Terceiro, a 

perda de peso acima de 2% do peso corpóreo por semana é considerada pouco 

saudável e tem sido associada com grande perda de massa magra comparada com 

a massa gorda.  Dessa forma, deve esperar que pacientes obesos demorem alguns 

meses para perderem peso. Então, o clínico deve recomendar que o paciente perca 

de 2% a 4% do peso corporal a cada 2 semanas, depois metas mensais de 4% a 8% 

podem ser traçadas (LINDER et al., 2013; JONES et al., 2014; PENA et al., 2014).   

 Existem medicamentos no mercado utilizados por algumas empresas que 

auxiliam na redução de peso do animal como o Dirlotapide (Sientrol ®) e a L-

carnitina. O Dirlotapide é um triglicerídeo microssomal seletivo inibidor de 

transferência proteica que bloqueia o acúmulo e a liberação de lipoproteínas na 

corrente sanguínea, resultando na redução de absorção de gordura e de um sinal de 

saciedade dos enterócitos repletos de lipídeos, atuando localmente no intestino, 

reduzindo o apetite, aumentando a gordura fecal e produzindo perda de peso no 
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manejo dos cães obesos. Ele ainda não está comercialmente disponível no Brasil 

(ZENTEK, 2008; NELSON; COUTO, 2010).  

A L-carnitina é um derivado de aminoácidos que permite o transporte de 

ácidos graxos de cadeia longa através da membrana da mitocôndria, onde são 

oxidados para produção de energia (ATP), resultando automaticamente em uma 

melhor condição corporal. Ela também auxilia no aumento da massa magra por 

retenção de nitrogênio. Vários estudos demonstram o favorecimento da perda de 

gordura com o uso da L-carnitina durante as dietas alimentares, ela também é a 

mais utilizada pelos proprietários (ZENTEK, 2008; LINDER et al., 2013). 

 Os animais no tratamento para perda de peso devem ser reavaliados, 

inicialmente a cada duas semanas. O peso corpóreo e o ECC deverão ser 

registrados a cada visita. Todo histórico alimentar deve ser reavaliado. Os cães 

devem alcançar de 1% a 2% de perda de peso corporal por semana (NELSON; 

COUTO, 2010). Se a mesma exceder a 2%, então a quantidade de calorias 

fornecidas ao animal deverá ser aumentada de 10% a 20%. Se o paciente não 

obteve perda de peso, o histórico alimentar deverá ser reavaliado, buscando-se a 

origem das calorias adicionais. Se não for encontrada nenhuma razão, a ingestão 

calórica diária deverá ser diminuída de 10% a 20% (PENA et al., 2014). Uma vez 

alcançado o peso ideal, a quantidade calórica deverá ser reajustada para manter o 

peso corpóreo ideal. Então o animal deverá ser deverá ser reavaliado a cada dois a 

três meses para controle de peso (ZENTEK, 2008; LINDER et al., 2013). 

 Contudo, o melhor tratamento para a obesidade ainda continua sendo sua 

prevenção, pois a perda de peso pode ser um grande desafio para o clínico. É 

importante saber que as necessidades energéticas diminuem quando o animal é 

castrado, portanto a prevenção deve ser iniciada no momento em que o animal é 

castrado (BATISTELA; DOMINGUES, 2005; BERMINGHAM et al, 2014).  Todos os 

proprietários devem ser orientados sobre os fatores de riscos da castração, como 

por exemplo, estilo de vida inativo ou em ambiente fechado, práticas inapropriadas 

de alimentação, alimentos densos em energia e as consequências da obesidade. Os 

proprietários devem ser orientados sobre a forma de alimentação de seus animais e 

como determinar regularmente a condição corpórea do mesmo, de forma que 

possam manter as condições corporais ideais. A educação quanto ao peso do 

animal deve ser reforçada anualmente, durante a avaliação da saúde do animal 

(CASE; CAREY, HIRAKAWA, 1998; VEIGA et al., 2008; NELSON; COUTO, 2010). 
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2.2.3 Hiperlipidemia 

 A hiperlipidemia refere-se ao aumento da concentração de triglicerídeos 

(hipertrigliceridemia), colesterol (hipercolesterolemia), ou ambos. Em animais em 

jejum por mais de 12 horas, a hiperlipidemia é um achado anormal, que tanto pode 

representar uma degradação retardada quanto uma produção acelerada de 

lipoproteínas (BRUNETTO et al., 2011; ARAUJO et al., 2012).  

As lipoproteínas atuam com um sistema de transporte para carrear 

triglicerídeos insolúveis em água e colesterol através da parte fluida do sangue. Elas 

consistem em um núcleo central de colesterol e triglicerídeos circundando por uma 

camada superficial de fosfolipídeos, colesterol e apolipoproteínas. As 

apolipoproteínas (A, B, C e E) são responsáveis pela estrutura da partícula da 

lipoproteína, pela ligação da partícula aos receptores celulares superficiais e pela 

ativação das enzimas. Existem quatro classes de lipoproteínas. Cada classe se 

difere nas características físico-químicas, incluindo densidade, tamanho e 

mobilidade eletroforética e no seu conteúdo de lipídico e de apoproteínas (ALANIZ et 

al., 2006; COSTA; DUARTE, 2006; NELSON; COUTO, 2010).   

As lipoproteínas são categorizadas de acordo com sua densidade de 

flutuação na ultracentrifugação em quilomícrons, sendo lipoproteínas de alta 

densidade (HDL), lipoproteínas de baixa densidade (LDL) ou lipoproteínas de 

densidade muito baixa (VLDL). Os quilomícrons HDL e LDL são envolvidos 

primariamente no metabolismo de colesterol, já o quilomícron VLDL é primariamente 

envolvido no metabolismo de triglicerídeos. O HDL é o colesterol mais predominante 

nos cães, diferente dos humanos em que o LDL é o mais predominante 

(SWENSON; REECE, 1996; JERICÓ, 2009; BRUNETTO et al., 2011;). 

 Os triglicerídeos produzidos pelos hepatócitos são empacotados nas 

partículas de VLDL e em seguida secretados na corrente sanguínea. As partículas 

de VLDL são produzidas constantemente pelo fígado e, em jejum, são as principais 

carregadoras de triglicerídeos. As partículas VLDL também são usadas para retirar o 

colesterol do fígado, devido a isso contém uma proporção significativa de colesterol. 

Análogo ao metabolismo do quilomícron, a lipoproteína lípase endotelial hidrolisa a 

porção triglicerídea da partícula de VLDL em glicerol e ácidos graxos livres (COSTA; 

DUARTE, 2006; NELSON; COUTO, 2010; ARAUJO et al., 2012). Os ácidos graxos 

livres podem ser reconstituídos em triglicerídeos e estocados e, oxidados em 

energia. A remoção do centro do triglicerídeo converte a partícula de VLDL em uma 
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partícula remanescente, onde pode ser catabolizada e removida pelo fígado. 

Alternativamente, uma segunda lípase endotelial, a lípase hepática, pode remover o 

triglicerídeo residual e converter a partícula VLDL remanescente em uma partícula 

de LDL (ALANIZ et al., 2006; NELSON; COUTO, 2010). 

 A partícula de LDL é rica em fosfolipídios e colesterol, e atua transportando 

colesterol para os tecidos, onde ele servirá para produção de hormônio esteróide ou 

para síntese de membrana. A partícula de LDL pode se ligar aos receptores de LDL 

e ser excretada pelo fígado (VEIGA et al, 2008; NELSON; COUTO, 2010). Além da 

partícula LDL, o fígado também secreta partículas de HDL recém-formadas na 

corrente sanguínea. As partículas de HDL eliminam o excesso de colesterol não 

esterificado das lipoproteínas de das células e o carreia de volta ao fígado para ser 

excretado pela bile. Este processo é chamado de transporte reverso do colesterol 

(SWENSON; REECE, 1996; ALANIZ et al., 2006). 

 A hipercolesterolemia pode ocorrer devido à liberação reduzida de partículas 

de LDL ou de HDL ou devido ao aumento da produção de partículas precursoras de 

LDL (VLDL). O desenvolvimento da hipertrigliceridemia pode ocorrer em 

consequência do aumento da produção de VLDL (produção endógena excessiva ou 

mobilização de lipídios, excessiva ingestão de carboidratos ou lipídios na dieta), alta 

produção de quilomícrons (ingestão excessiva de lipídios na dieta), retirada ineficaz 

da partícula de quilomícron e da ineficaz liberação de partículas VLDL (COSTA; 

DUARTE, 2006; BRUNETTO et al., 2011). 

O triglicérides e colesterol são os lipídeos plasmáticos mais relevantes do 

ponto de vista clinico, especialmente pela facilidade de sua determinação 

laboratorial. As desordens lipídicas são consideradas comuns na medicina 

veterinária, principalmente em cães. Essas condições podem ocorrer como 

consequência de uma doença sistêmica subjacente ou como resultado de defeito 

primário no metabolismo de lipoproteínas (BRUNETTO et al., 2011; ARAUJO et al., 

2012; SOUZA et al., 2014).  

A hiperlipidemia pode ser classificada em fisiológica ou hipertrigliceridemia 

pós-prandial (por isso o animal deve estar sempre em jejum de no mínimo 12 horas 

para mensuração do colesterol e triglicérides séricos); secundária a doença 

sistêmica subjacente (diabetes mellitus, hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo, 

colestase hepática, glomerulonefrite, doença renal não-nefrótica, medicamentos e 

obesidade); hereditária (hiperquilomicronemia herdada em gatos e 
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hipertrigliceridemia idiopática em Schnauzers miniatura); e idiopática (rara e tem sido 

observada em Pinschers, Rottweillers e Dobermann) (JERICÓ; MASCHIETTO, 

2003; ARAUJO et al., 2012; CASTRO, 2015). A causa mais comum de 

hiperlipidemia nos cães é a hiperlipidemia pós-prandial, uma manifestação fisiológica 

normal associada à produção de quilomícrons ricos em triglicerídeos, que 

normalmente se resolve entre 2 a 10 horas (JERICÓ, 2009; MITSUHASHI et al., 

2010; KAWASUMI et al., 2014). 

Nos casos de diabetes mellitus, onde há a deficiência de insulina, há uma 

redução na produção de lipoproteína lípase, o que contribui diminuindo a redução de 

lipoproteínas ricas em triglicerídeos. A deficiência de insulina também ativa a lipase 

hormônio-sensível, liberando altas quantidades de ácidos graxos livres na corrente 

sanguínea (CHIU et al., 2009; CASTRO, 2015). Esses ácidos graxos são 

convertidos em triglicerídeos pelo fígado, incluídos nas partículas de VLDL e 

secretados novamente para a circulação sanguínea (ALANIZ et al., 2006; NELSON; 

COUTO, 2010).  Devido a isso, a hipertrigliceridemia em conjunto com a diabetes 

mellitus é associada a diminuição de lipoproteína lípase e ao aumento da produção 

e ao decréscimo na retirada de partículas de VLDL. A deficiência de insulina também 

atua aumentando a síntese de colesterol no fígado. O aumento da concentração de 

colesterol intra-hepático reduz o nível do receptor LDL dos hepatócitos, 

subsequentemente reduzindo a retirada de partículas de LDL e HDL circulantes, 

levando a hipercolesterolemia (NELSON; COUTO, 2010; ARAUJO et al., 2012). 

A causa mais comum de hipercolesterolemia em cães é o hipotireoidismo, 

pois, no mesmo, ocorre uma redução na síntese e degradação de lipídios. Além 

disso, a deficiência de hormônios tireoideanos diminui a excreção biliar do colesterol. 

O resultante aumento da concentração de colesterol intra-hepático reduz o nível de 

receptor de LDL hepático, ocorrendo aumento da concentração de partículas ricas 

em colesterol HDL e LDL na corrente sanguínea (SWENSON; REECE, 1996; 

NELSON; COUTO, 2010; KAWASUMI et al., 2014). 

Os possíveis efeitos deletérios da hiperlipidemia crônica sobre a saúde dos 

cães vêm sendo estudados. A hipercolesterolemia tem sido associada a lesões 

oculares (lipidosecorneal), diabetes mellitus, aterosclerose, lipemiaretinal, 

hipotireoidismo e pancreatite aguda (KAWASUMI et al, 2014; CASTRO, 2015). Os 

relatos clínicos mais comuns associados a hipertrigliceridemia incluem dor 

abdominal, anorexia, êmese e diarreia, e em casos mais graves convulsões, 
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pancreatite aguda, lipidemia retinal, paralisia do nervo periférico, mudanças de 

comportamento e xantomas cutâneos (NELSON; COUTO, 2010; BRUNETTO et al., 

2011; ARAUJO et al., 2012). Além dessas manifestações clínicas, a 

hipertrigliceridemia também pode interferir nos resultados de vários exames 

bioquímicos de rotina. Essa interferência depende da gravidade da 

hipertrigliceridemia, da espécie animal e do ensaio específico utilizado pelo 

laboratório. A hiperlipidemia também pode causar hemólise, interferindo nos 

resultados de alguns ensaios bioquímicos (SWENSON; REECE,1996; JERICÓ, 

2009; KAWASUMI et al, 2014). 

O diagnóstico da hiperlipidemia deve ser confirmado pela coleta de sangue 

após jejum de no mínimo 12 horas, para obtenção do soro sanguíneo. A presença 

do soro lipêmico sugere hipertrigliceridemia (BRUNETTO et al., 2011; KAWASUMI et 

al., 2014). Em jejum, a hiperlipidemia é um achado anormal. De modo geral, 

recomenda-se o tratamento da hiperlipidemia quando a concentração sérica de 

triglicerídeos e colesterol for superior a 500mg/dL (ARAUJO et al., 2012; SILVA et 

al., 2012). 

Antes de recomendar o tratamento, deve-se determinar se a hiperlipidemia é 

primária ou secundária, pois a hiperlipidemia secundária a uma enfermidade só irá 

se resolver com a correção do distúrbio metabólico (ARAUJO et al., 2012; ROUPH; 

NOBLE; GERMAN, 2014). Devido a isso, todo animal deve ser submetido a uma 

anamnese completa para avaliação de todo seu histórico, exame físico, e exames 

complementares (hemograma, bioquímico, urinálise e concentrações de tiroxinas 

(ARAUJO et al., 2012; KAWASUMI et al., 2014). Os resultados desses exames 

podem requerer a necessidade de testes diagnósticos adicionais, como por exemplo 

testes de estimulação de ACTH, teste de supressão com baixa dose com 

dexametasona, ultrassonografia abdominal e ensaio de imunorreatividade da lípase 

pancreática (JERICÓ, 2009; NELSON; COUTO, 2010). 

Para o tratamento de hiperlipidemia, devem-se seguir todos os cuidados 

mencionados no tratamento da obesidade anteriormente. Além disso, existem 

fármacos que atuam diminuindo a concentração de colesterol e triglicerídeos 

séricos. O bezafibrato é o fármaco de escolha, eficaz no controle de 

hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia (JERICÓ; MASCHIETTO, 2003; NELSON; 

COUTO, 2010; KAWASUMI et al., 2014). Também pode-se administrar ômega 3, 

que atua diminuindo a absorção intestinal de glicose e lipídios, além das 
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concentrações de ácidos graxos livres, e aumenta a atividade da lipoproteína lípase 

e secreção de colesterol pela bile. É essencial a administração de dietas light/diet, 

com baixo teor de carboidrato e gordura e alto teor de proteínas e fibras e realização 

de exercícios diários, para melhor eficácia do tratamento (CASE; CAREY; 

HIRAKAWA, 1998; ARAUJO et al., 2012; PENA et al., 2014). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram avaliados dois grupos de cães adultos (um a 14 anos de idade), sendo 

trinta cães obesos e trinta cães com escore corporal ideal como grupo controle. 

Previamente, efetuou-se uma triagem e exame físico completo dos animais, onde 

foram selecionados animais que não apresentaram nenhuma queixa ou alterações 

clínicas.  

O diagnóstico do escore corporal (ECC) de cada cão foi realizado por meio de 

inspeção e palpação direta, com base na Tabela 1 demonstrada anteriormente, 

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

ECC de 8 ou 9, ou seja, que apresentavam costelas com intensa cobertura de 

gordura, não palpáveis ou palpáveis somente com pressão acentuada, presença de 

intensos depósitos de gorduras sobre a área lombar, inserção da cauda, pescoço, 

tórax ou até nos membros;cintura inexistente, reentrância abdominal inexistente, 

podendo ou não existir distensão abdominal evidente. Foram considerados animais 

com condição corporal ideal aqueles que apresentaram ECC 5, ou seja, animais 

com costelas palpáveis sem excessiva cobertura de gordura, com abdome retraído 

quando visualizado de lado, cintura facilmente visualizada e reentrância abdominal 

aparente. 

Foram coletados 5mLs de sangue de cada cão, em jejum alimentar de no 

mínimo 12 horas, por venopunção jugular. O sangue foi depositado em tubos sem 

anticoagulante para obtenção do soro sanguíneo por meio de centrifugação. Durante 

a coleta de sangue, foi utilizada uma gota de sangue total de cada cão para 

mensuração da glicemia, efetuada por um glicosímetro1 e fitas específicas para o 

aparelho. Os tubos contendo amostra de sangue dos animais foram levados para o 

Laboratório Clínico do Hospital Veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos 

para análise. No laboratório, as amostras de sangue foram centrifugadas por dois 

                                                           
1
 Glicosímetro da de marca G-Tech Free1®, Glicomed 
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minutos em uma centrifuga2 para obtenção do soro sanguíneo, depois foram 

realizadas mensurações séricas dos níveis de triglicerídeos, colesterol, alanina-

transaminase (ALT), gama-glutamiltransferase (GGT) e fosfatase alcalina (FA) de 

cada animal. Para essas análises, foram utilizados kits comerciais3 seguindo-se as 

metodologias recomendadas pelo fabricante.  

A leitura e obtenção dos resultados foram realizadas por um analisador 

bioquímico semiautomático4. Os resultados obtidos passaram por análises 

estatísticas para obtenção do p-valor, por testes não paramétricos, pois no teste de 

normalidade Shapiro-Wilk nenhuma variável apresentou diferença estatísticas. Os 

testes não paramétricos realizados foram Mann-Whitney e Qui-Quadrado. Também 

foi realizado correlação de Spearman para identificação de relação entre duas 

variáveis e teste de interdependência (Qui-Quadrado). Considerou-se diferença 

estatística resultados p-valor < 0,05. 

 

4. RESULTADOS  

 As raças dos animais selecionados no grupo dos cães obesos são 

demonstradas no quadro 3, sendo que dos 30, 18 (60%) apresentavam ECC 9 e 12 

(40%) ECC 8. Com relação à idade, os cães idosos apresentaram maior 

porcentagem, sendo que 3 (10%) dos cães eram jovens (entre 1 e 3 anos), 12 (40%) 

apresentavam meia idade (entre 4 e 7 anos), 14 (47%) eram idosos (acima de 8 

anos) e 1 (3%) animal não possuía idade precisa pelo proprietário. Com relação ao 

sexo, as fêmeas apresentaram maior porcentagem, sendo 21 (70%) fêmeas e 9 

(30%) machos. No total, os cães castrados apresentaram maior porcentagem, sendo 

que 16 (53%) dos cães eram castrados e 14 (47%) inteiros.  

 

Quadro 3: Porcentagem das raças dos animais selecionados no grupo de trinta cães obesos 

Raça Quantidade (%) 

Sem raça definida 15 (50%) 

Labrador 4 (13,33%) 

LhasaApso 2 (6,67%) 

Dachshund 2 (6,67%) 

Cocker Spaniel 2 (6,67%) 

Splitz Alemão 1 (3,33%) 

Buldogue Inglês 1 (3,33%) 

Beagle 1 (3,33%) 

                                                           
2
Centrífuga CELM Combate®,  LS3 Plus, Barueri - SP 

3
Labtest® - Labtest Diagnóstica S/A, Lagoa Santa-MG 

4
Analisador bioquímico semiautomático Bioplus BIO-2000 
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Doberman 1 (3,33%) 

Poodle 1 (3,33%) 

 

 As raças dos animais selecionados no grupo dos cães não obesos são 

demonstradas no quadro 4, sendo que dos 30, todos apresentavam ECC 5. Com 

relação à idade, os animais idosos apresentaram maior porcentagem, sendo que 7 

(23,33%) eram animais jovens (1 a 3 anos), 9 (30%) apresentavam meia idade (4 a 

7 anos), 10 (33,33%) eram idosos (acima de 8 anos) e 4 (13,33%) não tinham a 

idade precisa pelos proprietários. Com relação ao sexo, as fêmeas apresentaram 

porcentagem maior, sendo 17 (57%) fêmeas e 13 (43%) machos. No total, os cães 

não castrados apresentaram maior porcentagem, sendo 6 (20%) cães castrados e 

24 (80%) animais inteiros.  

 

Quadro 4: Porcentagem das raças dos animais selecionados no grupo de trinta cães não obesos 

Raça Quantidade (%) 

Sem raça definida 12 (40%) 

Dachshund 4 (13,33%) 

York Shire Terrier 3 (10%) 

Poodle 3 (10%) 

LhasaApso 2 (6,67%) 

Pinscher 1 (3,33%) 

Shih-tzu 1 (3,33%) 

Pitt Bull 1 (3,33%) 

Rottweiler 1 (3,33%) 

Maltês 1 (3,33%) 

Labrador 1 (3,33%) 

 
 

 Os valores de referência utilizados para os parâmetros do presente trabalho 

são demonstrados no quadro 5. Em seguida serão demonstrados os resultados 

obtidos dos valores séricos de triglicérides, colesterol, glicemia, ALT, FA e GGT dos 

grupos de animais com ECC normal e obesos, nos quadros 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

respectivamente. 

 
Quadro 5: Valores de referência para níveis de triglicérides, colesterol, glicose, ALT, FA e GGT 
séricos 

Exames Valores de referência 

Triglicérides 20-112 (mg/dL) 

Colesterol 135-270 (mg/dL) 

Glicose 70-110 (mg/dL) 

ALT 21-73 (UI/L) 

FA 20-156 (UI/L) 

GGT 1-7 (UI/L) 

 
Quadro 6: Resultados obtidos dos valores de triglicérides 

Triglicérides (mg/dL) Normais Obesos 

< 20 0 0 
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20 a 112 25 (83%) 14 (47%) 

> 112 5 (17%) 16 (53%) 

TOTAL 30 30 

 
Quadro 7: Resultados obtidos dos valores de colesterol 

Colesterol (mg/dL) Normais Obesos 

< 135 2 (7%) 0 

135 a 270 28 (93%) 25 (83%) 

> 270 0 5 (17%) 

TOTAL 30 30 

 
Quadro 8: Resultados obtidos dos valores de glicemia 

Glicemia (mg/dL) Normais Obesos 

< 70 4 (13%) 1 (3%) 

70 a 110 25 (84%) 27 (90%) 

> 110 1 (3%) 2 (7%) 

TOTAL 30 30 

 
Quadro 9: Resultados obtidos dos valores de ALT 

ALT (UI/L) Normais Obesos 

< 21 0 0 

21 a 73 25 (83%) 20 (67%) 

> 73 5 (17%) 10 (33%) 

TOTAL 30 30 

 
Quadro 10: Resultados obtidos dos valores de FA 

FA (UI/L) Normais Obesos 

< 20 8 (27%) 4 (13%) 

20 a 156 20 (66%) 23 (77%) 

> 156 2 (7%) 3 (10%) 

TOTAL 30 30 

 
Quadro 11: Resultados obtidos dos valores de GGT 

GGT (UI/L) Normais Obesos 

< 1 0 0 

1 a 7 29 (97%) 26 (87%) 

> 7 1 (3%) 4 (13%) 

TOTAL 30 30 

 

Em seguida são demonstrados na tabela 1 os valores estatísticos de média e 

p-valor, demonstrando em quais variáveis houve diferença estatística entre animais 

magros e obesos. 

 

Tabela 1: Valores estatísticos demonstrando o p-valor das variáveis entre animais magros e obesos 

Variável 
  Animais 

P-valor 
  Normais Obesos 

Sexo Macho 13 (43%) 9 (30%) 
0,5156 

 

Fêmea 17 (57%) 21 (70%) 
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Idade (anos) 

 

7 (1-13) 7 (3-13) 0,5518 

ECC 

 

5 (5-5) 9 (8-9) < 0,0001 

Castração Sim 6 (20%) 16 (53%) 
0,0621 

 

Não 24 (80%) 14 (47%) 

Triglicérides 

 

74 (28-348) 161 (44-601) 0,0019 

Colesterol 

 

201 (100-241) 218 (69-340) 0,0207 

ALT 

 

50 (26-162) 52 (26-612) 0,2592 

GGT 

 

7 (7-15) 7 (7-15) 0,2221 

FA 

 

30 (11-406) 49 (15-329) 0,0135 

Glicemia   78 (45-128) 98 (57-250) 0,0010 

 

Para os valores estatísticos, no teste de normalidade Shapiro-Wilk nenhuma 

variável apresentou diferença estatística (p<0,05), portando os dados foram 

submetidos a testes não paramétricos. De acordo com a tabela demonstrada, as 

variáveis sexo e castração correspondem ao número de animais e sua porcentagem 

dentro do grupo, o p-valor de ambos foi obtido através do teste Qui-Quadrado. Já as 

demais variáveis correspondem à mediana (valor mínimo e valor máximo) 

encontrado em cada grupo, enquanto o p-valor das mesmas foram obtidos através 

do teste Mann-Whitney. Os resultados p-valor obtidos por esses testes demonstram 

que os valores das variáveis ECC, triglicérides, colesterol, FA e glicemia 

apresentaram uma diferença estatística entre os grupos (p<0,05), ou seja, seus 

valores se diferem entre os dois grupos. Já as outras variáveis não apresentaram 

diferença estatística entre os grupos (p>0,05). 

Segundo o teste de independência Qui-Quadrado, relacionando triglicérides, 

colesterol e glicemia com a obesidade, somente o triglicérides apresentou 

dependência com a obesidade (p<0,05), enquanto o colesterol e a glicemia não 

demonstraram dependência com a obesidade (p>0,05). 

De acordo com a correlação de Spearman, correlacionando os valores de 

triglicérides com os outros parâmetros avaliados (colesterol, FA, GGT, ALT e 

glicemia) e os valores de colesterol com as outras variáveis (triglicérides, FA, GGT, 

ALT e glicemia), há correlação significativa entre o aumento sérico do triglicérides e 

as enzimas ALT e FA (p<0,05); já com relação ao colesterol, há correlação apenas 

com a enzima GGT (p<0,05). Também houve correlação entre os valores de 

triglicérides e colesterol entre os animais (p<0,05).  
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5. DISCUSSÃO 

 Segundo Nelson e Couto (2010) as raças comumente reconhecidas como 

expostas ao risco de obesidade incluem o Labrador retriever, Golden retriever, 

Daschund, Cocker spaniel, Beagle, Basset hound, Collie, Cairn terrier, Shetland 

sheepdog e Cavalier king Charles spaniel. No presente trabalho, os animais sem 

raça definida representaram a maior parte dos animais do grupo de cães obesos, 

seguida das raças de Labrador retriever (6,67%), Lhasa Apso (6,67%), Daschund 

(6,67%), Cocker spaniel (3,33%), Spitz alemão (3,33%), Beagle (3,33%), Buldogue 

inglês (3,33%), Poodle (3,33%) e Doberman (3,33%). Portanto, não houve 

predisposição racial no desenvolvimento da obesidade. Todos os animais, incluindo 

os sem raça definida devem ter uma dieta correta atendendo suas exigências 

nutricionais, sendo assim, o manejo incorreto e a falta de orientação do proprietário 

continua sendo o principal fator para o desenvolvimento da obesidade. 

Nelson e Couto (2010) também afirma que cães de meia idade a idosos são 

mais predispostos a apresentarem obesidade, devido à diminuição do metabolismo 

basal. Nos valores estatísticos do presente trabalho, a faixa etária não é um fator 

preponderante entre os cães magros e obesos, ou seja, não foram distribuídas 

igualmente; porém, o presente trabalho concorda com Nelson e Couto (2010) onde 

os cães idosos representaram aproximadamente a metade (47%) dos cães obesos 

avaliados. 

 Diez e Nguyen (2006) e German (2006) afirmam que cães castrados possuem 

maior predisposição em desenvolverem obesidade devido à redução da taxa 

metabólica basal após a gonadectomia, assim, alterações hormonais secundárias à 

castração podem alterar o gasto de energia e a regularidade da ingestão de comida 

do animal, aumentando o apetite e substituindo a massa muscular por tecido 

adiposo; ademais, ainda as fêmeas castradas possuem maior probabilidade de se 

tornarem obesas após a gonadectomia, pois, após a castração, elas deixam de 

produzir alguns hormônios que atuam na inibição do apetite, com isso acabam 

comendo mais do que o necessário. No presente trabalho, os cães castrados 

apresentaram maior prevalência dentro do grupo de cães obesos (53%), sem 

diferença estatística relevante, sendo que destes, 75% eram fêmeas e 25% machos. 

Já no grupo controle de cães com ECC normal, apenas 20% dos animais eram 

castrados. Somando a quantidade de cães castrados dos dois grupos (22 cães = 
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100%), 16 (73%) eram obesos e 6 (27%) não eram obesos. Considerando esses 

dados, o presente trabalho concorda com Diez e Nguyen (2006) e German (2006) 

onde a obesidade é mais comum em cães castrados e fêmeas. Porém é preciso 

ressaltar que a castração é essencial para a saúde do animal, evitando neoplasias e 

várias enfermidades, portanto, todos proprietários devem ser orientados sobre a 

dieta de seu animal após a castração, reduzindo 30% da taxa que o cão necessita 

em sua nutrição diária. 

 Brunetto (2011) cita que a determinação das concentrações séricas de 

triglicérides e colesterol é a avaliação bioquímica mais utilizada para determinar 

anormalidades do metabolismo lipídico na rotina clínica. Devido a isso, essas 

análises foram escolhidas para a realização do presente trabalho. A mensuração 

das concentrações séricas de triglicérides e colesterol refletem, indiretamente, o 

conteúdo sérico das lipoproteínas e fornece informações do estado metabólico das 

gorduras. Elliot (2006) descreveu que indivíduos obesos possuem usualmente os 

níveis de triglicérides e colesterol aumentados por terem normalmente um 

incremento na ingestão de carboidratos e gorduras.  

Brunetto (2011) relatou que em seu trabalho 33,33% dos cães obesos 

apresentaram hipertrigliceridemia e 43,33% apresentaram hipercolesterolemia. 

Tribuddharatana et al (2011) também afirma em seu estudo que os cães obesos 

apresentaram níveis de triglicérides e colesterol (HDL e VDL) significativamente mais 

elevados do que os cães não obesos. Concordando com o presente trabalho, onde 

53,33% dos cães obesos apresentaram hipertrigliceridemia e 13,33% 

hipercolesterolemia, havendo uma significativa diferença estatística dos valores de 

triglicérides e colesterol entre os dois grupos, além disso, no teste de independência 

houve uma significativa correlação entre a obesidade e os níveis séricos de 

triglicérides, demonstrando que o triglicérides apresentou significativa dependência 

com a obesidade. Esses dados do presente trabalho também concordam com 

Nelson e Couto (2010), que afirmam que o excesso de peso aumenta a incidência 

de hiperlipidemia em cães. Assim, segundo Brunetto (2011), pode-se considerar que 

a obesidade influi no metabolismo de gorduras, resultando em importante frequência 

de animais com hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia.  

 A diabetes mellitus consiste em uma desordem pancreática endócrina onde 

as células-beta, produtoras da insulina, por alguma razão deixam de secretá-la ou 

diminuem sua secreção (diabetes tipo I ou Insulino-dependente), ou ocorre 
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resistência periférica a insulina (diabetes tipo II ou não insulino-dependente). 

Atualmente, há relatos de diabetes tipo III, induzida por drogas ou hormônios 

diabetogênicos (adrenalina, ACTH, tiroxina, GH, glucagon, glicocorticoides), e a tipo 

IV, causada por uma resistência transitória a secreção de insulina em casos de 

pancreatite (VEIGA, 2005). Para Veiga (2005), a obesidade é umas das principais 

causas incriminadas na etiologia da diabetes mellitus tipo II, pois ela causa 

resistência reversível à insulina, levando a hiperglicemia, essa tese está de acordo 

com Silva et al. (2012), que relatou que 84,61% dos cães obesos apresentaram 

hiperglicemia em seu trabalho. 

Porém, para Catchpole et al (2005) o papel da obesidade no desenvolvimento 

de diabetes mellitus em cães é controverso, pois, embora a obesidade seja um fator 

de resistência insulínica, ela não é considerada um fator de risco para a diabetes 

mellitus canina. O estudo de Martins (2012) também concorda com Catchpole et al 

(2005), onde nenhum cão obeso em seu estudo apresentou hiperglicemia ou 

diabetes mellitus. O presente trabalho concorda com Catchpole et al (2005) e 

Martins (2012), e discorda de Veiga (2005) e Silva et al (2012), pois mesmo que 

houve diferença estatística nos valores de glicemia entre os dois grupos, apenas 

6,67% dos cães obesos apresentaram hiperglicemia e 3,33% dos cães não obesos 

apresentaram hiperglicemia, ambas discretas e nenhum desses foi diagnosticado 

com diabetes mellitus.  

 Goldston (1995) cita que à medida em que o teor de gordura dos hepatócitos 

aumenta e o número de hepatócitos diminui, a função hepática diminui, o que 

poderá influenciar nos valores séricos das enzimas hepáticas. As enzimas dosadas 

para avaliar o perfil hepático no presente trabalho foram ALT, GGT e FA. A alanina 

aminotransferase (ALT) é utilizada na clínica para diagnóstico de lesões hepáticas, 

sendo observado aumento da mesma na circulação sanguínea somente em casos 

de degeneração ou necrose hepatocelular, e aumentos discretos em casos de 

congestão e esteatose hepática (LOPES et al., 2007). Segundo alguns 

pesquisadores (SYKALIMA et al., 1997; ITOH et al., 2002) a ALT também tende a 

aumentar em casos de esteatose hepática por excesso de gordura no fígado e em 

animais idosos (LOPES et al., 2007), concordando com o estudo de Tribuddharatana 

et al (2011) onde os cães obesos apresentaram os níveis de ALT significativamente 

elevados em comparação aos cães não obesos, confirmando que a ALT apresentou 

uma forte relação com o teor de gordura no fígado. No presente trabalho tal 
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constatação não pôde ser observada, pois de acordo com os dados gerais, 67% dos 

animais obesos e 83% dos animais dentro do ECC normal apresentaram ALT dentro 

da normalidade, não havendo diferença nos valores estatísticos entre os dois 

grupos, assim a obesidade não influenciou no aumento da enzima ALT circulante. 

 Segundo Lopes et al. (2007), nos cães, o aumento sérico da enzima fosfatase 

alcalina (FA) está relacionado à colestase intra ou extra-hepática. Deve-se ressaltar 

que essa enzima não é específica do fígado, ela está presente também em outros 

tecidos como intestino, ossos e músculos, e seu aumento na circulação sanguínea 

pode indicar enfermidades que estão acometendo esses locais 

(TRIBUDDHARATANA et al., 2011). Também há aumento sérico desta enzima 

durante a fase de crescimento devido à intensa atividade osteoclástica, passando a 

valores normais quando terminado o crescimento ósseo, inclusive em animais 

idosos.  

Entretanto, alguns estudos como o de Fukuda et al (1989) afirmam que a FA 

tende a aumentar em cães idosos e Tribuddharatana et al (2011) afirma o aumento 

da mesma em cães obesos. No estudo de Martins (2012) nem a obesidade nem a 

senilidade interferiram na produção desta enzima. O presente trabalho concorda 

com Martins (2012) e discorda de Tribuddharatana et al (2011), já que no mesmo 

houve uma diferença estatísticas dos valores da FA entre os dois grupos, porém, a 

mesma encontrou-se em maior porcentagem diminuída em ambos os grupos. Assim 

podemos afirmar que a obesidade não interferiu no aumento da produção dessa 

enzima. 

 O aumento sérico da enzima GGT está relacionado a enfermidades no tecido 

hepatobiliar, devido à maior especificidade neste local. No presente trabalho, 

também não houve diferença nos valores estatístico dos valores de GGT de ambos 

os grupos. Em média, os valores de GGT de ambos os grupos se apresentaram 

dentro da normalidade, sendo que 87% dos animais do grupo de cães obesos e 97% 

do grupo de cães não obesos apresentaram valores de GGT normais, e os animais 

que apresentaram aumento de GGT o tiveram bem discretos, contradizendo os 

estudos de Tribuddharatana et al (2011) e Martins (2012), que relataram que cães 

obesos apresentaram significativo aumento da GGT, confirmando que a GGT 

apresentou uma significativa relação com o teor de gordura hepática. Também, nos 

estudos de Saely et al (2008) e Tribuddharatana (2011) a GGT apresentou-se 

associada com a síndrome metabólica em cães obesos. 



41 
 

 

No presente trabalho, também foi constatado uma correlação significativa 

entre o aumento sérico do triglicérides e as enzimas ALT e FA (p<0,05); além disso, 

o aumento sérico de colesterol esteve correlacionado ao aumento da enzima GGT. 

Em humanos com hipertrigliceridemia moderada a grave foi relatado aumento sérico 

da enzima FA associado, mas não de ALT (XENOULIS et al., 2008). No estudo de 

Tribuddharatana et al (2011), também foi observada uma significativa correlação do 

perfil lipídico com as atividades das enzimas ALT e GGT, principalmente com o 

colesterol. Tanto o aumento da atividade da ALT quanto da GGT estão fortemente 

associadas com as síndromes metabólicas.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A obesidade, no presente trabalho, não influenciou os valores séricos das 

enzimas fosfatase alcalina, alanina transaminase e gama glutamil transferase, não 

influenciando no aparecimento de hepatopatias. Também não influenciou em 

hiperglicemia e na enfermidade endócrina diabetes mellitus. Os valores de colesterol 

e triglicérides apresentaram significativo aumento nos grupos de cães obesos, além 

de apresentarem diferença estatística entre os dois grupos; portanto, a obesidade 

influenciou a hiperlipidemia.  

Não houve uma predisposição racial para o desenvolvimento da obesidade no 

presente trabalho, onde os cães sem raça definida apresentaram maior prevalência 

no grupo de cães obesos, assim, o manejo incorreto e a falta de orientação do 

proprietário ainda continua sendo o principal fator para o desenvolvimento da 

obesidade, pois, todos os animais, incluindo os sem raça definida, devem ser 

alimentados de acordo com a sua exigência nutricional.  

Sendo assim, pode-se concluir que a manutenção de um escore corporal 

ideal é fundamental para o aumento da sobrevida e diminuição de comorbidades 

associadas à obesidade, como cardiopatias, hepatopatias e distúrbios 

osteomusculares, dentre outros. 
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