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RESUMO 

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, tanto em animais domésticos 
quanto em seres humanos, que predispõe a diversas comorbidades, como hipertensão arterial 
sistêmica, alterações cardiovasculares, respiratórias e ortopédicas, diabetes mellitus, redução da 
imunidade e da expectativa de vida. Em animais obesos, tem-se observado a elevação da pressão 
arterial, mesmo dentro dos níveis normais, que diminui após a restrição calórica. A hipertensão arterial 
é a elevação da pressão de forma constante que pode gerar possíveis lesões em órgãos-alvos, como 
coração, olhos, rins e cérebro quando a pressão sistólica excede 180 mmHg, sendo um indicativo de 
tratamento com anti-hipertensivos. O objetivo desse estudo foi avaliar a pressão arterial sistólica em 
animais obesos pelo método indireto por Doppler e possíveis lesões em órgãos-alvos por meio de 
exames laboratoriais (creatinina, urinálise e relação proteína:creatinina) e exame fundoscópico. Não 
houve nenhuma diferença significativa na variável pressão arterial sistólica entre os grupos de animais 
controle (113±9) e animais obesos (123±20), porém foi observado um aumento de 10 mmHg da pressão 
arterial sistólica em animais obesos. As variáveis creatinina e relação proteína:creatinina não 
apresentaram diferença significativa (p > 0,05) em ambos os grupos e estas foram utilizadas para 
descartar a possibilidade de alguma doença renal. Na fundoscopia tanto no grupo controle quanto no 
grupo obesos, as alterações encontradas foram tortuosidade dos vasos retinianos de grau leve a 
moderado, sendo que estes animais apresentam riscos mínimos para lesões hipertensivas. 

Palavras-chave: Hipertensão, cães, obesidade, fundoscopia e proteinúria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The obesity is characterized by excessive accumulation of body fat, as in animals domestic as in 
humans, which predisposes to several comorbidities, such as systemic arterial hypertension, 
cardiovascular, respiratory and orthopedic alterations, diabetes mellitus, reduction of immunity and life 
expectancy. In obese animals, blood pressure elevation has been observed, even within normal levels, 
which decreases after caloric restriction. The hypertension is a constant pressure rise that can  lead to 
possible lesions in target organs, such as the heart, eyes, kidneys, and brain when systolic blood 
pressure exceeds 180 mmHg, and is indicative of antihypertensive treatment. The objective of this study 
was to evaluate systolic blood pressure in obese animals by the indirect Doppler method and possible 
lesions in target organs by means of laboratory tests (creatinine, urinalysis and protein: creatinine ratio) 
and funduscopic examination. There was no significant difference in the systolic blood pressure variable 
between the control animals group (113±9) and obese animals (123±20), however, an increase of 10 
mmHg in systolic blood pressure was observed in obese animals. The variable creatinine and 
protein:creatinine ratio didn’t  present significant diference (p>0,05) in both groups and these were used 
to rule out the possibility of any kidney disease. In fundoscopy as well the control group as obese group, 
the alterations found were tortuosity of the retinal vessel of mild to moderate degree, and these animals 
present minimal risk for hypertensive lesions. 

Keywords: hypertension, dogs, obesity, fundoscopy and proteinuria. 
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Capítulo 1 

 

CAPÍTULO 1 - RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

     1 INTRODUÇÃO 
 

O estágio curricular supervisionado é a última disciplina obrigatória da grade 

de Medicina Veterinária das Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO que consiste 

em treinar o aluno para o mercado de trabalho, fazendo-o aplicar seus conhecimentos 

teóricos em situações práticas, estimulando o trabalho em equipe. O estágio foi 

realizado no período de 01 de agosto a 30 de outubro de 2017 na área de Clínica 

Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais. 

Este relatório tem como objetivo a apresentação das atividades e as casuísticas 

acompanhadas durante os estágios supervisionados que ocorreram no período de 01 

de agosto a 30 de outubro de 2017. 

 
    1.2 Unidade Integrada de Medicina Veterinária – INOVA 

 
Na INOVA, o estágio curricular obrigatório foi realizado durante o período de 

01 de agosto à 30 de setembro de 2017 sob supervisão da médica veterinária 

Cristiane Estanislau. 

 A INOVA é uma clínica 24 horas que está localizada na Avenida Nogueira 

Padilha, nº 1770, no município de Sorocaba, São Paulo. A clínica é composta por 

recepção (Figura 1), sala de espera (Figura 2), 6 consultórios (Figura 3), sala de 

internação para cães, sala de internação para gatos, sala de reabilitação animal 

(Figura 4), sala de raio-x (Figura 5), sala de recuperação anestésica, centro cirúrgico, 

sala de esterilização, laboratório, sala administrativa, sala de UTI, vestuário, 2 

cozinhas, 3 canis e 3 toaletes. 

O funcionamento da clínica é 24 horas, onde os atendimentos iniciavam às 8 

horas e terminavam às 18 horas, sendo após este o horário de plantão. A clínica conta 

atualmente com uma equipe de 22 médicos veterinários e 6 enfermeiras sendo 

divididos em escala.  

Atualmente possui diversas especialidades veterinária como: neurologia, 

ortopedia, anestesiologia, oncologia, oftalmologia, acupuntura e fisioterapia, 
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odontologia, cardiologia, gastroenterologia, endocrinologia, dermatologia, medicina 

felina, medicina de animais silvestres e diagnóstico por imagem (ultrassonografia e 

radiografia). 

Quando o proprietário chega com o animal para o atendimento, primeiramente 

é realizada ficha de cadastro na sala de recepção para aqueles que passarão pela 

primeira vez pelo atendimento, e após, é encaminhado para um consultório conforme 

o agendamento. Os pacientes com exames complementares (ultrassonografia, 

eletrocardiograma e ecocardiograma) agendado aguardam na sala de espera.  

Figura 1 - Recepção da Unidade Integrada de Medicina Veterinária – Inova. 

 

FONTE: http://www.inovaveterinaria.com.br/sobre.htm, autorizada pela Médica Veterinária Cristiane 
Estanislau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inovaveterinaria.com.br/sobre.htm
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Figura 2 - Sala de espera do Unidade Integrada de Medicina Veterinária – Inova. 

 

FONTE: http://www.inovaveterinaria.com.br/sobre.htm, autorizada pela Médica Veterinária Cristiane 
Estanislau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inovaveterinaria.com.br/sobre.htm
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Figura 3 - Consultório 2 da Unidade Integrada de Medicina Veterinária – Inova. 

 

FONTE: http://www.inovaveterinaria.com.br/sobre.htm, autorizada pela Médica Veterinária Cristiane 
Estanislau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inovaveterinaria.com.br/sobre.htm
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Figura 4 - Sala de reabilitação animal da Unidade Integrada de Medicina Veterinária – Inova. 

 

FONTE: http://www.inovaveterinaria.com.br/sobre.htm, autorizada pela Médica Veterinária Cristiane 
Estanislau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inovaveterinaria.com.br/sobre.htm
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Figura 5 - Sala de raio-x da Unidade Integrada de Medicina Veterinária – Inova. 

 

FONTE: http://www.inovaveterinaria.com.br/sobre.htm, autorizada pela Médica Veterinária Cristiane 
Estanislau. 
 

    1.2.1 Atividades desenvolvidas 

  
As atividades desenvolvidas durante o estágio curricular supervisionado em 

medicina veterinária na Unidade Integrada de Medicina Veterinária - Inova foram: 

auxílio nos procedimentos ambulatoriais, acompanhamento nas consultas de clínica 

médica geral e nas consultas com veterinários especialistas, auxílio na higienização 

do local e dos animais, acompanhamento da rotina laboratorial, auxílio e 

acompanhamento da rotina cirúrgica, e na rotina de exames de imagens como 

ultrassonografia, radiografia e ecocardiograma.  

Na internação, foi acompanhada a troca de plantão e atualização dos casos, 

acompanhamento e auxílio na administração de medicamentos e coleta de exames 

laboratoriais, avaliação dos parâmetros vitais dos animais, como frequência cardíaca, 

frequência respiratória, temperatura, pressão arterial e auscultação cardiopulmonar, e 

encaminhamento de animais para exames de imagem e entrada para o centro 

http://www.inovaveterinaria.com.br/sobre.htm
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cirúrgico. 

 
    1.2.2 Casuística 
 

Durante o período de estágio foram acompanhados 251 pacientes, sendo 226 

da espécie canina, 21 da espécie felina e 4 coelhos.  

As suspeitas clínicas foram dividas de acordo com cada sistema. Alguns 

pacientes foram incluídos em mais de uma categoria por apresentarem doenças 

concomitantes (quadro 1). 

As cirurgias acompanhadas e auxiliadas foram: nefrectomia, endoscopia, 

enterectomia e enteroanastomose, ovariosalpingohisterectomia, orquiectomia, 

cistotomia, esplenectomia, cistectomia parcial, tratamento periodontal, mastectomia, 

hemilaminectomia, enucleação, sepultamento da glândula da terceira pálpebra, 

denervação bilateral do acetábulo, nodulectomia, colocação de placa e fixador externo 

e remoção de placa. 

   
Quadro 1 - Casuística acompanhada durante a realização do estágio curricular na área de Clínica        
        Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais na Unidade Integrada de Medicina Veterinária          
        no período     de 01 de agosto de 2017 a 30 de setembro de 2017. 

SUSPEITA CLÍNICA  NÚMERO DE CASOS 

    

NEUROLOGIA   

Convulsão 17 

Encefalopatia hepática 1 

Encefalite 2 

Meningoencefalite 2 

Mielomalácia 4 

Paralisia de laringe 1 

Vestibulopatia 1 

Acidente vascular cerebral (AVC) 2 

Tetraparesia 2 

    

OFTALMOLOGIA   

Úlcera de córnea 2 

Prolapso da glândula da terceira pálpebra 2 

Uveíte 2 

Catarata 3 

Ceratoconjuntivite seca 1 

Prolapso de globo ocular  1 

Endoftalmite 1 
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DERMATOLOGIA   

Dermatite 2 

DAPP 1 

Hipersensibilidade alimentar 1 

Alergia 3 

Otite 2 

Doença autoimune 5 

Otohematoma 2 

    

CARDIOLOGIA   

Síndrome cardiorrenal 1 

ICCE 13 

ICCD 6 

    

NEFROUROLOGIA   

Cistite 3 

Doença renal crônica 21 

Insuficiência renal aguda 3 

Hidronefrose 3 

Obstrução uretral 4 

Síndrome nefrótica 1 

Pielonefrite 1 

Cálculo vesical  2 

Cálculo renal 3 

    

ENDOCRINOLOGIA   

Diabetes Mellitus 8 

Hiperadrenocorticismo 12 

Cetoacidose diabética 5 

Hipoadrenocorticismo 1 

Hepatopatias 6 

Insuficiência Pancreática Exócrina 1 

Shunt portossitêmico 1 

Lipidose hepática 1 

    

GASTROENTEROLOGIA   

Gastroenterite 14 

Gastrite medicamentosa 6 

Gastroenterite hemorrágica 2 

Doença inflamatória intestinal  2 

Fecaloma 3 

Corpo estranho 2 

Colangite 1 
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Pancreatite 8 

    

TERATOLOGIA   

Piometra 5 

Hiperplasia prostática benigna 1 

Mastite 1 

Mucometra 1 

    

ONCOLOGIA   

Neoplasias e Metástase 21 

    

ODONTOLOGIA   

Periodontite 6 

    

PNEUMOLOGIA   

Colapso de traqueia 1 

Broncopneumonia 4 

Pneumonia 3 

Bronquite 1 

    

ORTOPEDIA   

Doença do disco intervertebral 6 

Fratura de mandíbula 4 

Fratura de fêmur 4 

Ruptura do ligamento cruzado 1 

Trauma cranioencefálico/atropelamento 11 

Fratura de úmero/rádio 2 

Discoespondilite 1 

Fratura de coluna  2 

Fratura de tíbia 1 

Fratura de costela 1 

Fratura de pelve 2 

    

INFECCIOSAS   

Peritonite Infecciosa Felina 3 

Parvovirose 3 

Cinomose 2 

Clostridiose 1 

Hemoparasitose 5 

Miíase 1 

Erliquiose 8 

Babesiose 2 

Complexo respiratório viral  1 
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Micoplasmose  1 

    

ZOONOSES   

Criptococose 2 

Leishmaniose 4 

Leptospirose 1 

    

TOXICOLOGIA   

Zootoxina 1 

Intoxicação 3 

    

PATOLOGIA CLÍNICA   

Hérnia perineal 3 

Trauma por mordedura 6 

Feridas 9 

Eventração 1 

Hérnia inguinal 2 

Sepse 1 

Hérnia diafragmática 1 

    

OUTROS PROCEDIMENTOS   

Vacinas 10 

Ultrassom 25 

Raio-x 15 

Ecocardiograma 13 

Eletrocardiograma 6 

Transfusão sanguínea 2 

Eutanásias 17 

TOTAL 422 
 
    1.3 Hospital Veterinário Fisiopet 
 

No Hospital Veterinário Fisiopet, o estágio curricular obrigatório foi realizado 

durante o período de 01 de outubro à 30 de outubro de 2017 sob supervisão do médico 

veterinário Alex Antonio do Carmo Fonseca. 

A Fisiopet é um hospital 24 horas que está localizada na Avenida Pedro Lessa, 

nº 2079, no município de Santos, São Paulo. O hospital é composto por recepção, 

sala com esteira aquática, 3 consultórios, sala de internação, sala de raio-x, sala de 

procedimento, centro cirúrgico e toalete. 

O funcionamento da clínica é 24 horas, onde os atendimentos iniciavam às 8 

horas e terminavam às 18 horas, sendo após este o horário de plantão. O atendimento 
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realizado é de forma particular. A clínica conta atualmente com uma equipe de 

aproximadamente 16 médicos veterinários e 4 enfermeiras sendo divididos em escala.  

Atualmente possui especialidades veterinária como: ortopedia, anestesiologia, 

oftalmologia, cardiologia e diagnóstico de imagem (ultrassonografia e radiografia). 

Quando o proprietário chega com o animal para o atendimento, primeiramente 

é realizado o cadastro na sala de recepção para aqueles que passarão pela primeira 

vez pelo atendimento e após, é encaminhado para um consultório conforme o 

agendamento. 

    1.3.1 Atividades desenvolvidas 
 

As atividades desenvolvidas durante o estágio curricular supervisionado no 

Hospital Veterinário Fisiopet foram o acompanhamento e auxílio nas consultas 

clínicas, auxílio em cirurgias, auxílio na higienização do local e dos animais, 

acompanhamento da rotina de diagnóstico por imagens como ultrassonografia, 

radiografia e ecocardiograma.  

Na internação foi realizado o acompanhamento e auxílio na administração de 

medicamentos e coleta de exames laboratoriais, avaliação dos parâmetros vitais dos 

animais, como frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e pressão 

arterial, passeio com os animais e encaminhamento dos pacientes para exames de 

imagem e entrada para o centro cirúrgico. 

 
    1.3.2 Casuística 
 

Durante o período de estágio foram acompanhados 220 pacientes, sendo 193 

da espécie canina, 26 da espécie felina e 1 coelho. 

Os casos clínicos foram organizados de acordo com cada sistema. Alguns 

pacientes foram incluídos em mais de uma categoria por apresentarem alterações 

concomitantes (quadro 2). As cirurgias acompanhadas e auxiliadas foram: 

ovariosalpingohisterectomia, esplenectomia, celiotomia, cistotomia e endoscopia. 
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Quadro 2 - Casuística acompanhada durante a realização do estágio curricular na área de Clínica     
        Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais no Hospital Veterinário Fisiopet no período de      
        01 de outubro de 2017 a 30 de outubro de 2017. 

SUSPEITA CLÍNICA  NÚMERO DE CASOS 

    

NEUROLOGIA   

Convulsão 4 

Acidente vascular cerebral (AVC) 1 

Tetraparesia 1 

Paralisia 1 

Síndrome cognitiva 2 

    

OFTALMOLOGIA   

Úlcera de córnea 5 

Prolapso da glândula da terceira pálpebra 1 

Uveíte 1 

Catarata 6 

Ceratoconjuntivite seca 2 

    

DERMATOLOGIA   

Dermatite 7 

DAPP 1 

Hipersensibilidade alimentar 1 

Alergia 2 

Otite 9 

Otohematoma 1 

Pododermatite 1 

Cisto sebáceo 1 

Piodermite, foliculite 5 

Malassézia  3 

    

CARDIOLOGIA   

Cardiomiopatia hipertrófica felina 1 

Cardiomiopatia dilatada 2 

ICCE 13 

ICCD 5 

    

NEFROUROLOGIA   

Cistite 3 

Doença renal crônica 19 

Insuficiência renal aguda 3 

Obstrução uretral 2 

Cálculo vesical  2 
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ENDOCRINOLOGIA   

Diabetes Mellitus 6 

Hiperadrenocorticismo 6 

Cetoacidose diabética 2 

Pancreatite 6 

Hiperparatireoidismo secundário 1 

Hepatopatias 4 

Insuficiência Pancreática Exócrina 1 

Shunt portossitêmico 1 

Hipertiroidismo 1 

    

GASTROENTEROLOGIA   

Gastroenterite 6 

Gastrite medicamentosa 2 

Fecaloma 1 

Corpo estranho 1 

Dilatação volvulo gástrica 1 

    

TERATOLOGIA   

Piometra 3 

Hiperplasia prostática benigna 2 

    

ONCOLOGIA   

Neoplasias e Metástase 16 

    

ODONTOLOGIA   

Periodontite 4 

    

PNEUMOLOGIA   

Estenose de traquéia  2 

Broncopneumonia 1 

Bronquite 1 

    

ORTOPEDIA   

Discopatia 3 

Luxação de patela 4 

Síndrome da cauda equina 1 

Artrose 2 

Trauma cranioencefálico/atropelamento 2 

    

INFECCIOSAS   

Hemoparasitose 5 

Erliquiose 6 
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Tosse dos canis 2 

Micoplasmose 1 

Dirofilariose 3 

    

ZOONOSES   

Giárdia 2 

    

TOXICOLOGIA   

Intoxicação por permetrina 1 

Intoxicação por planta 1 

Intoxicação por organofosforado 1 

    

PATOLOGIA CLÍNICA   

Trauma por mordedura 1 

Feridas 5 

Hérnia umbilical 1 

    

OUTROS PROCEDIMENTOS   

Vacinas 50 

Ultrassom 8 

Raio-x 10 

Ecocardiograma 15 

Eletrocardiograma 10 

Transfusão sanguínea 2 

Eutanásias 8 

TOTAL 317 
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Capítulo 2 

 
CAPÍTULO 2 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal, derivada de um 

desequilíbrio entre a ingestão e o gasto energético (MARQUES-LOPES et al., 2004; 

GUIMARAES; TUDURY, 2006). Sendo assim, a energia ingerida é depositada em dois 

compartimentos corporais: massa magra e massa gorda (tecido adiposo) (SUPLICY; 

VIEIRA; GODOY-MATOS, 2005). Essa disfunção é caracterizada somente quando há 

um acúmulo excessivo de tecido adiposo no corpo, quando excede 15% do peso ideal 

do indivíduo (LAFLAMME, 2001; MANCINI, 2001; DIEZ; NGUYEN, 2006; GERMAN, 

2006; GOSSELLIN et al., 2007). 

Esse quadro clínico é cada vez mais crescente devido ao estilo de vida do 

animal, como o sedentarismo, à castração precoce e à alimentação inadequada 

(DIEZ; NYUGEN, 2006). Alguns fármacos, como glicocorticoides, progesterona, 

fenobarbital e benzodiazepínicos, predispõem à obesidade, pois alguns causam 

resistência insulínica e outros estimulam centros orexígenos (NELSON; COUTO, 

2001; GUIMARAES; TUDURY, 2006).  

O diagnóstico da obesidade em cães e gatos pode ser realizado pela inspeção 

direta, entretanto, é analisado por meio da impossibilidade de palpar as costelas e a 

facilidade de avaliar depósitos de gordura na base da cauda, sobre os quadris ou na 

área inguinal (NELSON; COUTO, 2001; JERICÓ; SILVA; MACHADO, 2006). 

Em cães, gatos e seres humanos, a obesidade predispõe a diversas 

comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, alterações 

hepáticas, doenças cardiovasculares e respiratórias, lesões ortopédicas, redução da 

imunidade, dermatites, neoplasias e redução da expectativa de vida (FARIA et al., 

2005; LAFLAMME, 2006; BERGMAN et al., 2007; LAWLER, 2008; MARSHALL et al., 

2010; GERMAN et al., 2011).  

Existe a proposta de correlação entre a obesidade e a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), tanto em cães como nos seres humanos. A obesidade leva ao 

aumento da pressão arterial por uma série de fatores (CUNNINGHAM, 2004), 

principalmente pelo aumento do tônus simpático, que leva à vasoconstrição periférica 
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e aumento da reabsorção tubular de sódio (pela ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona), e aumento do volume extracelular e da volemia, que 

resultam na elevação do débito cardíaco (PHILIP-COUDERC et al., 2003; 

FRANCISCHETTI; GENELHU, 2007). 

A hipertensão arterial é a elevação contínua da pressão arterial podendo 

resultar em danos aos órgãos-alvo como retinopatia hipertensiva, hifema, sinais 

neurológicos por hemorragia intracraniana, alterações renais e cardiovasculares, pois 

os olhos, coração, rins e cérebro são os órgãos mais afetados por terem bastante 

vascularização (BROWN et al., 2007; CARR; EGNER, 2009; BRANDÃO et al., 2012). 

A descoberta de lesões em órgãos-alvo pode desclassificar a possibilidade de 

hipertensão induzida ou síndrome do “jaleco branco” que é uma das etiologias da 

elevação dos valores da PA (CARR; EGNER, 2009). 

Os achados clínicos mais específicos associados à hipertensão arterial que 

ocorrem com maior frequência são as lesões oculares como a tortuosidade dos vasos, 

hemorragias e descolamento de retina caracterizando a retinopatia hipertensiva 

(CARR; EGNER, 2009; LEBLANC, 2011). O exame oftalmoscópico determina se há 

existência ou não de lesão no órgão-alvo sendo aconselhado a fundoscopia em todos 

os animais hipertensos ou em risco de desenvolverem a hipertensão (MAGGIO et al., 

2000; CARR; EGNER, 2009; STEPIEN, 2011). 

O diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica é dado quando a pressão 

arterial sistólica excede 150 mmHg (BROWN et al., 2007), sendo a principal base para 

regimes de tratamentos (REUSCH et al., 2010), e 95 mmHg para pressão arterial 

diastólica (BROWN et al., 2007). 

O objetivo deste presente trabalho foi avaliar os efeitos da obesidade sobre a 

pressão arterial sistêmica em animais obesos, pela avaliação da pressão arterial 

sistólica pelo método Doppler e possíveis lesões em órgãos-alvo. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Obesidade 
 
Geralmente, os cães mais propensos a se tornarem obesos são aqueles cujos 

os proprietários são obesos e/ou idosos e, constantemente, lhes oferecem petiscos 

para aumentar a forma de interação entre ambos (DIEZ; NGUYEN, 2006; TÔRRES et 

al., 2006). 
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A predisposição racial também influencia para a ocorrência de obesidade, 

principalmente nas raças Basset hound, Beagle, Cairn terrier, Cavalier king charles 

spaniel, Cocker spaniel, Teckel, Golden retriever, Labrador retriever, Poodle e Pastor 

de shetland (BURKHOLDER; TOLL, 2000; MARKWELL; EDNEY, 2000; GERMAN, 

2006; COLLIARD et al., 2006; DIEZ; NGUYEN, 2006; LUND et al., 2006; ZORAN, 

2010).  

Na cidade de São Paulo, a prevalência da obesidade em cães é de 16,5% 

(JERICÓ; SCHETTER, 2002). Já em outros estudos, observa-se uma relação 

significativa na população canina, afetada pelo excesso de peso e pela obesidade, 

variando entre 15 a 40% (MCGREEVE et al., 2005; COLLIARD et al., 2006; LUND et 

al., 2006; GOSSELLIN et al., 2007; HOLMES et al., 2007; COURCIER et al., 2010). 

A obesidade ocasiona alterações hemodinâmicas caracterizadas pelo aumento 

do débito cardíaco, do fluxo sanguíneo e da pressão arterial que podem gerar 

disfunções sistólicas e diastólicas, sendo assim, são causas secundárias à 

hipertensão arterial (KOTSIS et al., 2010). Uma elevação de 10% no peso corporal já 

causa diminuição no tônus parassimpático e aumento da frequência cardíaca, o que 

contribui para a hipertensão arterial levar à hipertrofia ventricular concêntrica (KLEIN 

et al., 2014). O aumento da pressão arterial foi documentado em cães com sobrepeso 

e obesos, sendo que dezenove cães obesos apresentavam a pressão arterial sistólica 

(PAS) 20 mmHg maior que em cães magros (MEHLMAN et al., 2012). 

 
2.2 Pressão arterial e lesões hipertensivas 

 
A pressão arterial (PA) é a força exercida pelo sangue na parede arterial, ou 

seja, é o resultado do débito cardíaco e da resistência vascular periférica (BRANDÃO 

et al., 2012; CORTADELLAS, 2012), sendo a pressão arterial sistólica frequentemente 

mensurada em cães e gatos na qual é o resultado da sístole (máxima pressão ejetada 

pelo ventrículo esquerdo) que depende do volume ejetado, velocidade de ejeção e 

propriedades elásticas da aorta (NELSON; MESSIONNIER, 2003). Já a pressão 

arterial diastólica (PAD) é determinada pelo relaxamento cardíaco e sofre influência 

do volume de sangue circulante, da elasticidade das artérias e da frequência cardíaca 

(WERNICK et al., 2012; KLEIN, 2014).  A hipertensão arterial é a elevação contínua 

da PA de forma constante (TILLEY; SMITH, 2003; ABBOTT, 2006; MUCHA, 2009; 

MAZZAFERRO, 2010), podendo causar lesões em órgãos-alvo como coração, rins, 



28 
 

 
 

olhos e cérebro, sendo um indicativo de terapia com anti-hipertensivos, pois são 

estruturas que estão envolvidas em um processo de autorregulação do fluxo 

sanguíneo e contêm extensas redes arteriolares ou capilares (FRANCO,2002; 

MARTIN; LOUREIRO; CIPULLO, 2004; ACIERNO; LOBATO, 2005; ABBOTT, 2006; 

BROWN et al, 2007; GALVÃO et al., 2010; PELLEGRINO et al., 2010). 

Além das condições patológicas (doenças renais, feocromocitoma, diabetes 

mellitus, hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo), a pressão arterial é influenciada por 

variáveis como idade, raça, sexo, temperamento, atividade física e, em menor 

intensidade, a dieta (MARCO; LARSSON, 2000; ACIERNO; LABATO, 2004; ABBOTT, 

2006; JAFFÉ, 2006; CARVALHO, 2009; WARE, 2015). 

A HAS é um sinal clínico que afeta cães e gatos e vem ganhando importância 

na prática da clínica veterinária (JEPSON et al., 2005; CABRAL et al., 2010) em 

consequência das lesões hipertensivas que ocasionam nos órgãos-alvo, tais como 

retinopatia hipertensiva, hifema, sinais neurológicos por hemorragia intracraniana 

(convulsões, alteração de estado mental e déficits neurológicos focais), alterações 

renais (proteinúria, microalbuminúria, azotemia) e cardiovasculares (hipertrofia 

ventricular esquerda, arritmia, sopro sistólico e epistaxe) (ANDRADE; APEL, 2004; 

BROWN et al., 2007; REEZIGT; DJURSJUKHUS, 2007; LEBLANC; STEPIEN; 

BENTLEY, 2011). 

 A retinopatia hipertensiva ocorre como resposta ao aumento persistente dos 

valores de PA que conduz à falha na autorregulação por parte da vascularização da 

retina (CRISPIN; MOULD,2001). Em resposta à hipertensão, as arteríolas da retina 

sofrem vasoconstrição inicial (LEBLANC et al., 2011), e quando esta situação se torna 

crônica, resulta em hiperplasia e hipertrofia compensatória da camada muscular 

levando às alterações degenerativas gerando tortuosidades dos vasos, edema, 

hemorragias e descolamento da retina (MAGGIO; DAVIDSON, 2003). 

 No sistema nervoso central (SNC), a hipertensão pode levar à encefalopatia 

hipertensiva que é definida como disfunção cerebral e ocorre quando a PA está acima 

dos valores de referência causando falha da autorregulação da vascularização do 

cérebro (MAGGIO et al., 2000; BROWN et al., 2007). Os sinais clínicos, já citados, 

podem ser reversíveis através da diminuição dos valores de PA (KAPLAN, 2006). 

 Nos rins a hipertensão contribui para a doença renal crônica, pois ele perde a 

sua capacidade de autorregulação e está sujeito às variações da PA, principalmente 
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quando desenvolve a HAS podendo ocorrer a hipertensão glomerular levando às 

lesões progressivas do tecido renal e à alteração na função renal (MAGGIO; 

DAVIDSON, 2003).  No rim, a lesão em órgãos-alvo é acompanhada pelo aumento da 

concentração sérica de creatinina, diminuição da taxa de filtração glomerular, 

proteinúria e microalbuminúria (BROWN et al., 2007; JEPSON, 2011). 

  E as alterações cardíacas observadas como consequência da hipertensão 

arterial são causadas pelo aumento da pós-carga. Em seguida, ocorre uma série de 

mecanismos para limitar o estresse induzido (MAGGIO et al., 2000). O aumento da 

tensão na parede cardíaca e o estiramento desta são detectados por receptores que 

promovem uma sinalização de crescimento resultando na hipertrofia do ventrículo 

esquerdo. Apesar disso, este mecanismo imediato do organismo quando se torna 

crônico pode levar a consequências indesejáveis que contribuirão para a diminuição 

da função diastólica (STEPIEN, 2003). 

 Atualmente, em animais de companhia, as lesões em órgãos-alvo podem ser 

classificadas em quatro categorias de riscos conforme o aumento da pressão 

sanguínea (tabela 1) (BROWN et al., 2007; BROWN, 2011; IRIS, 2015; WARE, 2015).  

 
Tabela 1 - Classificação do risco de lesões em órgãos-alvo em cães e gatos de acordo com a       
        pressão arterial. 

Categoria de 

risco 

Pressão arterial 

sistólica (mmHg) 

Pressão arterial 

diastólica 

(mmHg) 

Risco de lesões 

em órgãos-alvo 

I <150 <95 Mínimo 

II 150-159 95-99 Baixo 

III 160-179 100-115 Moderado 

IV >180 >120 Alto 

FONTE: BROWN et al., 2007; BROWN, 2011; IRIS, 2015; WARE, 2015. 

 
2.3 Aferição da pressão arterial 

 A pressão sanguínea pode ser aferida pelo método invasivo através da punção 

arterial periférica com agulha ou cateter conectados a um transdutor de pressão e 

monitor, ou de forma indireta, através de técnicas não invasivas obtidas através de 

um manguito que oclui uma artéria periférica, sendo o método mais adequado para 

a prática clínica (BROWN et al., 2007; REUSCH, 2010).  

 A aferição da PA invasiva é a técnica mais precisa e é considerada o “padrão-
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ouro” (BROWN et al., 2007; REUSCH, 2010), porém causa desconforto ao animal 

devido a cateterização de uma artéria periférica e há dificuldade durante a execução, 

sendo assim, a utilização deste método não é comum na rotina clínica (REUSCH, 

2010). Apesar disso, as vantagens são a monitoração contínua da PAS, PAD e PAM, 

a facilidade para colher amostras sanguíneas para a realização da hemogasometria e 

os seus valores são fidedignos, tornando-o usual em cirurgias e medicina de cuidados 

intensivos (EGNER; CARR; BROWN, 2003). Para a execução desta técnica utiliza-se 

um cateter acoplado a um sensor eletrônico de pressão. O cateter é inserido na artéria 

metatársica dorsal, na artéria auricular externa ou na artéria femoral (ERHARDT, 

2003; STEPIEN, 2010). Antes da introdução do cateter realiza-se anestesia local com 

cloridrato de lidocaína a 2%, sendo necessário ter cautela para evitar a formação de 

hematoma no local de introdução cateter (HENIK; BROWN, 2008).  Embora o 

método direto propicia medições mais fidedignas e resultados mais acurados, ele 

também possui limitações como apresentar valores inadequados devido ao lúmen do 

cateter, presença de bolhas de ar ou lavagem incorreta e coagulação do sangue, além 

de medo e dor (CARVALHO, 2009). A técnica invasiva apresenta potencial para 

complicações como hemorragias, tromboembolismo caso o cateter fique desalojado, 

infecções secundárias devido artefatos, entre outros (RABELO; MELO, 2002). 

 Já o método indireto é a técnica mais simples, prática e confiável para aferir a 

PA o qual é o mais utilizado na rotina clínica por ser um procedimento não invasivo, 

preciso, exato e bem aceito devido aos animais permanecem conscientes durante as 

aferições (CARR, 2001; LITTMAN, 2004; HABERMAN et al., 2006; MEYER et al., 

2010; PELLEGRINO et al., 2010). 

 A aferição da PA realizada pelo método Doppler ultrassônico é considerado o 

mais confiável dentro das técnicas não invasivas, sendo o “padrão-ouro” do método 

indireto (STEPIEN, 2010). Seu funcionamento baseia-se através de ondas de 

ultrassom que emitem e refletem as ondas sonoras de diferentes frequências, 

resultantes dos movimentos das células sanguíneas ou das paredes dos vasos, que 

são detectados através de uma sonda em uma artéria superficial e essa alteração de 

frequência é transformada em sinal audível por um amplificador (COUTO; NELSON, 

2009). 

 O Doppler é constituído por duas peças: um manguito acoplado a um 

esfigmomanômetro e o transdutor acoplado em um amplificador com um autofalante 
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ou auscultadores. O transdutor é colocado sobre a pele umedecida com gel de 

ultrassom, preferencialmente, na região palmar do membro torácico (ERHARDT et al., 

2003; JEPSON et al., 2005), sobre a artéria digital comum (CANEY, 2007) ou sobre a 

artéria medial caudal, na base da cauda (ERHARDT et al., 2003). 

 Em seguida, infla-se o balão do manguito aderido ao esfigmomanômetro até 

uma pressão suprassistêmica para a obliteração do fluxo sanguíneo. À medida que o 

manguito é desinflado lentamente, por volta de 3 mmHg/segundo, o retorno do 

movimento das células sanguíneas ou da parede arterial produz sinais de fluxo 

característico durante a sístole e a PAD, é percebida quando o timbre do sinal de 

Doppler muda abruptamente ou desaparece (CARR, 2001; TILLEY; SMITH, 2003; 

ACIERNO; LABATO, 2005; CAMACHO et al., 2007). 

 A localização do manguito é um fator que pode alterar os resultados de PA, 

especialmente na leitura sistólica. Em todos os casos, é essencial lembrar que o 

manguito deve ser colocado ao nível do coração, independentemente da localização 

ou da posição do animal (REUSCH; SCHELLENBERG; WENGER, 2010). 

 A definição do tamanho do manguito, também, é importante para a obtenção 

de valores confiáveis, devendo ser 40% do diâmetro do membro nos cães (BROWN 

et al., 2007; STEPIEN, 2010). Os valores de PA podem ser subestimados se o 

manguito estiver consideravelmente largo ou superestimados, se o manguito estiver 

estreito (STEPIEN, 2011). 

 
2.4 Fisiologia da pressão arterial 

 
A manutenção da pressão arterial tem grande importância para garantir uma 

adequada perfusão sanguínea aos órgãos e tecidos (SILVA, 2011). A pressão é 

controlada por um conjunto de mecanismos que envolvem uma complexa ação neuro-

hormonal e fatores intrínsecos do cérebro, coração, vasos sanguíneos e rins que 

atuam para a regulação da pressão arterial imediata, de médio prazo e longo prazo, 

ou seja, mecanismos de ação rápida e ação lenta, os quais estão inter-relacionados 

de certa forma (EGNER; CARR; BROWN, 2007; SILVA, 2011; SYME, 2011).  

Os mecanismos de ação rápida são essencialmente de controle neural cujo 

alteram a frequência cardíaca e as variações da PA. Em contrapartida, os 

mecanismos de ação lenta são neuro-humorais e estão relacionados com a 

manutenção da pressão arterial em longo prazo (Figura 6) (BRANDÃO et al. 2012). A 
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regulação imediata, ou ação rápida, da PA ocorre constantemente de acordo com a 

demanda metabólica associada às informações captadas e transmitidas ao sistema 

nervoso central (SNC), pelos barorreceptores e quimiorreceptores (NELSON; 

MESSIONNIER, 2003). Esses receptores conduzem informações do sistema 

cardiocirculatório para o SNC, cujo qual, por meio de reflexos, promovem respostas 

apropriadas para manter a homeostase cardiocirculatória em caso de variações 

bruscas (EGNER; CARR; BROWN, 2007; NELSON; COUTO, 2010). 

Os barorreceptores arteriais são terminações nervosas sensíveis à pressão que 

formam a primeira linha de defesa contra a diminuição ou aumento da PA ajustando 

o tônus vagal e o fluxo simpático em apenas um segundo. Estes estão localizados em 

pontos específicos das paredes de grandes artérias sistêmicas como a artéria aorta e 

a artéria carótida, entre as camadas adventícias e médias do arco aórtico e seios 

carotídeos. Em resposta ao aumento da PA ocorre a diminuição da atividade simpática 

e aumento do tônus vagal diminuindo a frequência cardíaca, o débito cardíaco, a 

resistência vascular periférica e, consequentemente, diminuição da pressão a níveis 

apropriados (CUNNINHAM, 2004; ROSA, 2008; BRANDÃO et al., 2012). 

Já os quimiorreceptores são importantes na detecção de variações na 

concentração de oxigênio do sangue, embora também responda a modificações no 

dióxido de carbono e no hidrogênio. A maioria dos quimiorreceptores periféricos estão 

localizados nos corpos carotídeos e também nos corpos aórticos (FAZENDA, 2009). 

A diminuição da pressão parcial de oxigênio e o aumento da pressão parcial de dióxido 

de carbono estimulam a atividade simpática, consequentemente eleva a pressão 

arterial (EGNER; CARR, BROWN, 2007). 
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Figura 6 - Ilustração do mecanismo de ação rápida e do mecanismo de ação lenta. 

 

O controle da PA a médio prazo, pode levar horas ou dias, ocorre pela ação 

das propriedades mecânicas capazes de acomodar o diâmetro das paredes 

vasculares em situações de distensão prolongada quando os mecanismos 

anteriormente citados são ineficientes na regulação da pressão (BRANDÃO et al. 

2012; ZATZ et al. 2011). A médio e longo prazo, entra em ação a capacidade dos rins 

de controlar a excreção de sal e água. Em longo prazo, a autorregulação do fluxo 

sanguíneo, o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e a natriurese são os 

principais mecanismos que controlam diretamente a resistência vascular periférica e 

a reabsorção renal de sódio e água (SYME, 2011; BRANDÃO et al. 2013). Porém, as 

alterações na natriurese e no SRAA podem ocasionar aumento do débito cardíaco ou 

da resistência vascular periférica tendo potencial de causar a hipertensão (BARTGES 

et al., 1996). 

Existe sempre um nível de PA cuja excreção urinária de sódio é igual à sua 

ingestão, sendo assim, chamado de pressão de equilíbrio. Quando a pressão é 

elevada a níveis superiores, a excreção urinária torna-se maior que a ingestão, 

resultando no balanço negativo de sódio, na redução do volume extracelular e na 

queda da pressão arterial consequentemente no retorno ao ponto de equilíbrio. Em 

contrapartida, quando há redução dos níveis pressóricos, haverá diminuição da 

natriurese para níveis inferiores e a quantidade de sódio consumido, resultará em 
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balanço positivo de sódio, acompanhado do aumento do volume extracelular (ZATZ 

et al. 2011). 

O SRAA exerce um importante papel na regulação metabólica do organismo 

relacionando-se à homeostase vascular, equilíbrio hidroeletrolítico e funcionamento 

renal, sendo ativado em situações como insuficiência cardíaca, hipotensão arterial e 

hipovolemia causada por desidratação, hemorragia ou diarreia. A renina hidrolisa o 

angiotensinogênio hepático em angiotensina I, cuja é convertida em angiotensina II 

através da ação da enzima conversora de angiotensina. A angiotensina II, um potente 

vasoconstritor, age sobre a adrenal estimulando a produção de aldosterona que 

promove retenção renal de sódio e, em sequência, de água, sendo assim, 

aumentando o volume sanguíneo e a pressão arterial (MARCHI et al., 2016; HALL, 

2011; ZATZ et al., 2011). O hormônio antidiurético é sintetizado no hipotálamo e 

secretada pela hipófise em resposta à diminuição do volume sanguíneo e da PA, ou 

pela estimulação simpática. Este hormônio aumenta a reabsorção renal de água 

diminuindo assim a produção de urina. Ao aumentar o volume sanguíneo e promover 

a vasoconstrição, eleva a PA. O peptídeo natriurético atrial aumenta a taxa de filtração 

glomerular, eleva a excreção de sódio e reduz a sua reabsorção, deste modo, ao 

diminuir o volume plasmático, diminui a pressão. Este contribui também para a inibição 

da síntese de aldosterona, do hormônio antidiurético e da renina, funcionando como 

antagonista do SRAA (Figura 7) (EGNER; CARR, BROWN, 2007). 
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Figura 7 - Esquema do funcionamento do SRAA e suas respectivas funções. 

 
 

 
FONTE: http://www.wikiwand.com/pt/Hipertens%C3%A3o_arterial 

 
2.5 Etiologia da hipertensão arterial 
 

A HAS pode ser classificada em três condições: a hipertensão induzida, mais 

conhecida como a síndrome do “jaleco branco”, pode resultar em um falso diagnóstico 

de hipertensão em decorrência ao estresse, ansiedade, excitação, inexperiência 

profissional ao realizar exame físico antes da mensuração da PA, pois estes 

estimulam o sistema nervoso simpático, consequentemente, aumenta a frequência 

cardíaca e a pressão arterial (MANCINI, 2001; ACIERNO; LOBATO, 2004; LAPPIN, 

2004; BROWN et al., 2007; REUSCH et al., 2010; SOARES, 2010).  Para amenizar 

essa situação, faz uma adaptação do animal em local calmo e confortável entre 5 a 

10 minutos antes da mensuração da pressão e as primeiras leituras sejam 

descartadas (LAPPIN, 2004; REUSCH et al., 2010). 

A hipertensão secundária ocorre por causa de doenças pré-existentes (doença 

renal crônica, hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, entre outros) ou uso de 

medicamentos como glicocorticoides, mineralocorticoides, eritropoietina e anti-

inflamatórios não esteroidais. Em cães e gatos, a prevalência para este tipo de 

hipertensão é igual ou superior 80% (SYME; ELLIOTT, 2003; BROWN et al., 2007; 

YAMATO, 2010; STEPIEN, 2011). 

O efeito da hipertensão sobre as enfermidades pode ser em decorrência das 

SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA 
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alterações causadas pela perda do efeito vasodilatador normal da insulina, pela 

hiperinsulinemia e hiperglicemia que podem levar a retenção de sódio e aumento da 

atividade do sistema nervoso simpático aumentando a resistência vascular periférica 

e consequentemente a elevação da volemia, sendo neste caso a diabetes mellitus 

(ACIERNO; LABATO, 2005). Já o hiperadrenocorticismo ocorre devido a uma 

superprodução de glicocorticoides que elevam a PA por meio do aumento da 

concentração de sódio-potássio adenosina trifosfato na membrana celular elevando a 

concentração de sódio extracelular e em sequência aumento da volemia (BROWN et 

al., 2005). 

A hipertensão idiopática, primária ou essencial pode ser de causa multifatorial 

(STEPIEN, 2010), mas considera quando não existe uma causa de base para a 

ocorrência da elevação da PA (BROWN et al., 2007; REUSCH et al., 2010; JEPSON, 

2011). Em cães, é classificada nesta categoria quando há o descarte de enfermidades 

que pode acarretar o aumento da pressão arterial sistêmica, porém nesta espécie é 

uma causa rara (NELSON; COUTO, 2010), ao contrário da Medicina Humana que a 

prevalência é de 95 a 99% da hipertensão (JEPSON et al., 2011) 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Seleção dos animais 
 

Foram selecionados 24 cães, adultos (1 a 8 anos), sem distinção racial ou 

sexual, sem comorbidades, provenientes da rotina de atendimento do serviço de 

Clínica Médica de Pequenos Animais do Hospital Veterinário “Roque Quagliato” das 

Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO. 

 
3.2 Delineamento experimental 
 

Os animais foram divididos em 2 grupos, sendo o grupo 1 composto por 12 

animais saudáveis de escore corporal normal (GN), e o grupo 2 formado por 12 

animais obesos de escore corporal entre 7 a 9 (GO) (LAFLAMME et al., 1994), 

submetidos aos seguintes procedimentos: aferição da pressão arterial sistólica, 

exame fundoscópico, urinálise, mensuração dos níveis séricos de creatinina e relação 

proteína/creatinina urinária (UPC).  

A classificação dos animais do GN e do GO foi realizada pelo método direto por 

meio da palpação e da visualização de acordo com a escala de condição corporal 
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(ECC) (Figura 8). O GN tinha escore corporal 5 (ideal) e estes animais foram 

escolhidos por obterem costelas facilmente palpáveis e contorno corporal de 

ampulheta quando avaliados em vista dorsal. 

Os animais do GO de ECC 7 a 9 apresentavam dificuldade ao palpar as 

costelas, obtinham depósitos de gordura sobre a base da cauda, sobre o pescoço e 

sobre a região das vértebras lombares, não apresentavam cintura quando avaliados 

em vista dorsal e apresentavam distensão abdominal nas vistas laterais direita e 

esquerda. 

 
 Figura 8 - Escala de Escore de Condição Corporal de 9 pontos de acordo com Lafflame (1994).  

FONTE: http://portalvet.royalcanin.com.br/artigo.aspx?id=152 

http://portalvet.royalcanin.com.br/artigo.aspx?id=152
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3.3 Colheita das amostras e realização de procedimentos 
 

As amostras de sangue para a bioquímica sérica foram colhidas em momento 

único para ambos os grupos após os critérios de inclusão serem confirmados. 

A colheita de sangue foi realizada por venopunção da jugular, com tricotomia 

prévia e antissepsia do local. Foram colhidos 4,0 mL de sangue sem anticoagulante 

para a realização das dosagens bioquímicas. As amostras sem anticoagulante foram 

centrifugadas a 3000 rpm para obtenção do soro e a realização dos testes foram de 

acordo com as técnicas empregadas no Serviço de Laboratório Clínico do Hospital 

Veterinário “Roque Quagliato”. 

A urina foi colhida por cistocentese guiada por ultrassom, com agulha 25x0,7, 

após tricotomia e antissepsia prévia da região hipogástrica, para exame de urinálise e 

relação proteína/creatinina urinária (UPC). 

A pressão arterial foi aferida antes da colheita de sangue, pelo método não 

invasivo por Doppler, sendo realizado a tricotomia prévia na região metacarpiana e o 

animal previamente mantido em ambulatório durante 10 minutos para evitar alterações 

por estresse e, após, o animal foi contido em decúbito lateral direito para posicionar o 

manguito sobre o terço proximal radio-ulnar do membro torácico esquerdo, sendo que 

o manguito deveria ter aproximadamente 40% da medida da circunferência 

(LITTMAN, 2004; BROWN et al., 2007). O transdutor ultrassônico foi posicionado 

sobre a artéria palmar para detectar o fluxo sanguíneo e, posteriormente, inflou o balão 

do manguito para a oclusão da artéria, interrompendo o sinal audível e, em seguida, 

foi desinflado o manguito lentamente até o retorno do sinal do Doppler determinando 

a pressão sistólica e, assim, realizou-se a média de sete aferições, sendo descartadas 

as duas primeiras (TILLEY; SMITH, 2003; LITTMAN, 2004; ACIERNO; LOBATO, 

2005; CAMACHO et al., 2007).  

Para o exame fundoscópico, foi instilada uma gota de tropicamida em ambos 

os olhos, e depois de 20 minutos avaliou-se o fundo de olho, com o oftalmoscópio, em 

um local escuro. 

Este estudo esteve de acordo com os princípios éticos de experimentação 

animal e obteve aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA da 

Faculdades Integradas de Ourinhos, com protocolo 010/2017. 
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4 RESULTADOS  
 

Não houve diferença estatística para a variável Pressão Arterial Sistólica (PAS) 

entre os grupos de animais controle (GC) (113 ± 9) e o grupo obesos (GO) (123 ± 20) 

obtendo o valor de p > 0,05 (tabela 2). 

A variável creatinina foi realizada para descartar possibilidades da doença 

renal, mantendo-se assim dentro dos valores de referência do Laboratório Clínico do 

Hospital Veterinário “Roque Quagliato” (0,5 a 1,5 mg/dL). 

Não foi observada diferença significativa com relação aos de UPC (p > 0,05) 

entre os GC e GO, pois os dados apresentaram dentro dos valores de referência 

(<0,5), obtendo uma média de 0,1 em ambos os grupos. 

 
Tabela 2 - Comparação das variáveis entre o grupo controle e o grupo de animais obesos através da 
      média e desvio padrão.  

Variável 
Grupo 

P-valor 
Controle Obesos 

PAS (mmHg) 113 ± 9 123 ± 20 0,1282 

Creatinina (mg/dL) 1,0 ± 0,2 1,1 ± 0,3 0,6524 

UPC 0,1 (0,1 - 0,3) 0,1 (0,1 - 0,3) 0,3994 
*Valor de p <0,05. 

Na tabela 3, pode-se observar que em ambos os grupos a maioria dos animais 

apresentaram resultados negativos a proteinúria. Os animais com proteinúria (1+) ou 

traços de proteinúria pode-se considerar uma elevação na densidade urinária ou os 

animais apresentaram a PAS discretamente aumentada − 120 a 170 mmHg (TILLEY; 

GOODWIN, 2002). 

 
Tabela 3 - Relação de proteinúria entre o grupo controle e o grupo obeso. 

GRUPO CONTROLE  GRUPO OBESO 

Animal Proteinúria  Animal Proteinúria 

1 Negativo  1 Negativo 

2 Negativo  2 Negativo 

3 1+  3 Negativo 

4 Negativo  4 Traços  

5 1+  5 1+ 

6 1+  6 1+ 

7 Traços  7 Traços  

8 Traços  8 Negativo 

9 Negativo  9 Negativo 

10 Negativo  10 Traços  

11 Negativo  11 Negativo 

12 Negativo  12 1+ 
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Pode-se observar (tabela 4) que, em ambos os grupos, a maior parte dos 

animais apresentaram vasos retinianos normais. Nos animais que apresentaram 

vasos retinianos tortuosos de grau leve, foi observada PAS ≥ 120 mmHg. Em apenas 

um animal do GO foi observado tortuosidades e ingurgitamentos de grau moderado a 

importante dos vasos retinianos, sendo que o mesmo teve aferida PAS igual a 150 

mmHg. 

 
Tabela 4 - Avaliação fundoscópica em animais magros (grupo controle) e animais obesos (grupo 
        obeso). 

GRUPO CONTROLE  GRUPO OBESO 

Animal Fundoscopia  Animal Fundoscopia 

1 Vasos retinianos normais  1 
Vasos retinianos ingurgitados e 
tortuosos de grau moderado a 

grave 

2 Vasos retinianos normais  2 Vasos retinianos normais 

3 Vasos retinianos normais  3 Vasos retinianos normais 

4 Vasos retinianos normais  4 
Vasos retinianos discretamente 

tortuosos 

5 
Vasos retinianos tortuosos grau 

leve 
 5 Vasos retinianos normais 

6 Vasos retinianos normais  6 
Vasos retinianos tortuosos grau 

leve 

7 
Vasos retinianos tortuosos grau 

leve 
 7 Vasos retinianos normais 

8 

Vasos retinianos normais no olho 
direito e vasos retinianos 

tortuosos grau leve no olho 
esquerdo 

 8 Vasos retinianos normais 

9 
Vasos retinianos tortuosos grau 

leve 
 9 

Vasos retinianos tortuosos grau 
leve 

10 Vasos retinianos normais  10 Vasos retinianos normais 

11 Vasos retinianos normais  11 Vasos retinianos normais 
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12 
Vasos retinianos tortuosos grau 

leve 
 12 Vasos retinianos normais 

 

Não houve diferença estatística significativa associadas à relação 

proteína:creatinina (UPC) e proteinúria tanto no grupo controle (p=0,5471) quanto no 

grupo de animais obesos (p= 0,5134) sendo o valor de p > 0,05 no teste de Qui-

quadrado (tabela 5). 

 
Tabela 5 - Relação proteína:creatinina e proteinúria pelo teste de Qui-quadrado. 

ANIMAIS DO GRUPO CONTROLE  

Proteína 
UPC 

TOTAL 
 

< 0,2 0,2-0,4  

Neg 6 1 7  

Traços 1 1 2  

1+ 2 1 3  

TOTAL 9 3 12  

P = 0,5471, ou seja, não existe dependência significativa entre UPC e proteinúria em animais do grupo 
controle. 

ANIMAIS DO GRUPO OBESO  

Proteína 
UPC 

TOTAL 
 

< 0,2 0,2-0,4  

Neg 4 2 6  

Traços 3 0 3  

1+ 2 1 3  

TOTAL 9 3 12  

P = 0,5134, ou seja, não existe dependência significativa entre UPC e proteinúria em animais do grupo 
obeso. 
*Valor de p <0,05. 
 

5 DISCUSSÃO 
 
 Existem várias técnicas para diagnosticar a obesidade, algumas com pouca 

aplicabilidade como densitometria, ressonância magnética, tomografia, análise da 

impedância bioelétrica, e outras mais fáceis de utilizar como avaliação do peso 

corpóreo e ECC (DIEZ; NGUYEN, 2006). Deste modo, o diagnóstico da obesidade no 

presente trabalho foi realizado por meio da ECC sendo considerado um método 

prático para utilizar na rotina clínica, mas a desvantagem dessa avaliação é não 

conseguir realizar a diferenciação entre a massa magra e o adiposo nos animais 

(ZORAN, 2010). 
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No presente estudo, houve um aumento de 10 mmHg na PAS entre os animais 

do GC e do GO (tabela 2) corroborando com os achados de Mehlman et al. (2012) 

que verificaram um aumento 20 mmHg em cães obesos comparado com os cães 

magros. No estudo de Pereira Neto et al. (2014) também observaram uma diferença 

de 7 mmHg entre animais do GC comparado aos animais do GO pelo método Doppler 

ultrassônico. Sabe-se que a obesidade associada a hipertensão ainda é controverso 

(GERMAN, 2006), já que os valores da PA em animais obesos podem estar dentro da 

normalidade; entretanto, quando implementada dieta hipocalórica a tendência da PA 

e da proteinúria é diminuir conforme a perda de peso, sendo analisada no trabalho de 

Pereira Neto (2009) redução de 13% da PA; porém, no estudo de Santos (2013), 

16,7% dos animais ainda apresentavam valores acima dos considerados normais. Por 

outro lado, Montoya et al. (2006) corroboraram a influência da condição corporal sobre 

a PA e os resultados sugeriram correlação positiva entre o ECC de escala de nove 

pontos e a hipertensão nos cães com sobrepeso. 

Comparando os dados do presente estudo com o artigo de Mazini (2011), não 

houve diferença estatística na PAS entre o GC e o GO, e em ambos os trabalhos não 

foram observados animais hipertensos, o que pode ser indício da realização de 

apenas uma aferição da PA em momento único durante os estudos. Em contrapartida, 

outro estudo avaliou 69 cães obesos e observou hipertensão em 45% dos mesmos 

(JERICÓ; SILVA; MACHADO, 2006). Já no estudo de Tôrres (2009), observou-se um 

aumento de 11,62% da PA em cadelas com maior porcentagem de ganho de peso, 

porém dentro dos valores de referência. 

No presente estudo, a PA dos animais foi aferida apenas uma vez e nenhum 

dos mesmos, em ambos os grupos, foram diagnosticados com hipertensão arterial, 

pois o diagnóstico é considerado quando a PAS é superior a 150 mmHg em três 

aferições isoladas, em intervalos de dias ou semanas, em pacientes assintomáticos 

ou em uma única aferição em animais que apresentem os sinais clínicos compatíveis 

à hipertensão; sendo assim, foi considerada uma limitação do estudo (ACIERNO; 

LOBATO, 2005; BROWN et al., 2007; POLZIN, 2007; SOARES, 2010). É importante 

salientar que mesmo com os valores dentro da normalidade, alguns destes 

manifestaram alterações na fundoscopia e foi notada a presença de proteinúria 

(tabelas 3 e 4).   
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 Na fundoscopia, os animais que apresentaram vasos tortuosos de grau leve 

possuíam uma PAS ≥ 120 mmHg, sendo que alguns estudos relatam que os achados 

retinianos geralmente são ausentes em hipertensão leve e as alterações vasculares 

retinianas relacionadas à hipertensão são descritas em pacientes humanos 

normotensos (MAESTRI, 1995). Por outro lado, a oftalmoscopia direta proporciona um 

pequeno campo de visão com grande ampliação, não permitindo uma avaliação 

completa do fundo de olho e pode superestimar os animais que poderiam apresentar 

vasos retinianos normais na oftalmoscopia indireta, pois permite avaliar maior campo 

de visão (FEATHERSTONE, 2008). Deste modo, as alterações oculares geralmente 

são bilaterais, mas nem sempre simétricas (DUBIELZIG et al., 2010), no caso, um 

animal do grupo controle apresentou alteração unilateral (tabela 4), fato que pode ser 

justificado devido ao método de avaliação direta. 

Nesse estudo, observa-se lesão ocular hipertensiva em apenas um animal 

(tabela 4) o qual apresentava a PAS igual a 150 mmHg; este risco aumenta 

consideravelmente quando a PAS aferida é maior que 180 mmHg (BROWN et al., 

2007). Nos animais de companhia e nos seres humanos, a retinopatia hipertensiva é 

uma complicação importante da hipertensão arterial e a prevalência pode variar de 

39% a 75% dos pacientes hipertensos (SILVA et al., 2002). Em outro estudo foram 

diagnosticados 62% dos cães hipertensos com lesão ocular; desta forma, esse exame 

possui uma moderada sensibilidade e especificidade para identificação da hipertensão 

nessa espécie (LEBLANC et al., 2011). 

Conforme a classificação preconizada pela Sociedade Internacional de 

Interesse Renal (IRIS) relacionada aos valores de pressão arterial e risco de órgãos-

alvo, tanto GC quanto GO se enquadram no estádio 0, com mínimo risco em lesões 

de órgãos-alvo; no entanto, se comparar dados separadamente da PAS de cada 

animal, 100% do GC possuem o risco mínimo de lesões em órgãos-alvo, enquanto no 

GO aproximadamente 83,33% possuem risco mínimo de lesões em órgãos-alvo, 

cerca de 8,33% apresentam baixo risco de lesões em órgãos-alvo e outros 8,33% têm 

moderado risco de manifestar lesões em órgãos-alvo (dados não apresentados em 

tabela) (LORSCHEITTER, 2016). Portanto, é importante classificar o paciente em qual 

grau de risco ele apresenta, de acordo com a PAS, para tomar medidas preventivas 

evitando danos aos órgãos-alvos.     
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De acordo com os dados das tabelas 2, 3 e 4, o GO se enquadra na 

classificação de KEITH, WAGENER e BARKER (1995) representando o grupo 1 no 

qual são pacientes com níveis pressóricos discretamente aumentados a moderados 

com ausência de sinais clínicos e bom estado geral. As funções cardíacas e renais 

adequadas e as modificações vasculares na retina com mínimas alterações. Este é 

um método de avaliação em humanos e bem aceito para avaliação em animais, pois 

não se avalia somente a PAS (MAESTRI, 1995; SILVA et al., 2002).  

Alguns animais do GC e do GO apresentaram traços de proteinúria e 1+ de 

proteinúria (tabela 3) podendo estar correlacionada com o aumento da densidade 

urinária ou uma elevação discreta da PA persistente, mas um estudo relata que a 

presença de proteinúria também pode estar associada à diminuição da taxa de 

filtração glomerular (FINCO, 2004), pois o aumento da PA causa prejuízo à função 

renal, morte precoce de néfrons e, consequentemente, a elevação da proteinúria 

(BROWN et al., 2007), sendo assim, desconsidera-se a última hipótese já que foi 

realizada a dosagem sérica de creatinina e urinálise para descartar qualquer 

possibilidade de lesão renal.  

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Pode-se concluir que não houve associação entre a obesidade e a hipertensão arterial 

sistêmica, já que não houve diferença estatística significativa entre os grupos, embora 

o grupo dos animais obesos tenha tido aumento dos valores quando comparado ao 

grupo de animais magros. Novos estudos devem ser feitos a fim de elucidar, por 

exemplo, se a duração da condição de obesidade poderia ser um fator importante para 

o desencadeamento de complicações, como hipertensão arterial sistêmica. Sendo 

assim, é de fundamental importância pesquisar se há lesões em órgãos-alvo antes de 

decidir pela prescrição do tratamento anti-hipertensivo, evitando basear-se somente 

em valores isolados da pressão arterial sistólica. 
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