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CONFORMAÇÃO CORPORAL E BIOQUÍMICA SANGUÍNEA DE CADELAS 

ADULTAS CASTRADAS ALIMENTADAS AD LIBITUM  

 

 

RESUMO 

 

A obesidade é uma condição física cada vez mais frequente na população de 
animais de companhia, podendo contribuir para o surgimento de alterações 
sistêmicas capazes de comprometer a saúde dos animais. Diante do exposto, 
esse experimento foi desenvolvido no Hospital Veterinário da Universidade 
Federal de Goiás, onde 26 cadelas adultas, castradas e sem raça definida foram 
alimentadas à vontade com dieta comercial, durante 36 semanas para 
acompanhamento quinzenal do estado nutricional por meio de parâmetros clínicos 
(peso corpóreo e escore de condição corporal - ECC), morfométricos (perímetro 
abdominal, perímetro torácico, perímetro da coxa) e pelas equações para 
determinação da porcentagem de gordura corpórea e de índices de massa 
corporal (IMC1=pesokg/altura da cernelham; IMC2=pesokg/altura da cernelha2

m; 
IMC3=pesokg/comprimento da colunam; IMC4=pesokg/comprimento da coluna2

m). O 
acompanhamento metabólico foi realizado, mensalmente, por meio de avaliação 
da bioquímica sérica (glicose, uréia, creatinina, albumina, triglicérides, colesterol 
total e HDL). O objetivo do trabalho foi verificar as associações entre as variáveis 
morfométricas e entre as bioquímicas séricas, por meio da análise multivariada de 
componentes principais. Nos resultados percebeu-se maior associação entre 
peso corporal, perímetro torácico e de coxa. Além disso, verificou-se associação 
entre os IMC3 e IMC4, respectivamente, com perímetro abdominal e ECC.  A 
porcentagem de gordura corpórea foi antagônica ao perímetro da coxa e peso 
corpóreo e associada ao ECC e IMC4. Quanto às bioquímicas séricas, foram 
observadas associações entre glicose e creatinina; e entre colesterol total e HDL. 
Verificou-se antagonismo da albumina com triglicérides, colesterol total e HDL. 
Além disso, a porcentagem de ganho de peso e os teores de uréia foram 
inversamente proporcionais às concentrações de glicose e creatinina. O presente 
estudo permitiu concluir que a morfometria, especialmente a medida de perímetro 
torácico e a classificação do escore de condição corporal, constituem métodos 
eficazes para o monitoramento da conformação corporal e que, cadelas 
submetidas à ganho de peso por curto período de tempo, foram capazes de 
desenvolver mecanismos compensatórios para manter a homeostase do 
metabolismo, mantendo as concentrações bioquímicas dentro dos valores de 
referência. 
 

 

Palavras-chave: canino, morfometria, metabolismo, obesidade 
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CONFORMATION CORPORAL AND SANGUINEOUS BIOCHEMIST OF 

CASTRATED ADULT FEMALE DOGS FED AD LIBITUM 

  

 

ABSTRACT  

 

The obesity is a physical condition more frequent in each time in the population of 
pets, being able to contribute for the sprouting of systemic alterations capable to 
compromise the health of the animals. Ahead of the displayed one, this 
experiment was developed in the Veterinarian Hospital of the Federal University of 
Goiás, with 26 adult female dogs, castrated and without defined brand, they had 
been fed with commercial diet ad libitum, during 36 weeks, and had biweekly 
accompaniment of the nutritional state by means of clinical parameters (body 
condition score - BCS), morphometrics (abdominal perimeter, thoracic perimeter, 
thigh perimeter) and for the equations for determination of the percentage of 
corporal fat and index of corporal mass (IMC1=weightkg/height of withersm; 
IMC2=weightkg/hight of withers2

m; IMC3=weightkg/spine lengthm; 
IMC4=weightkg/spine length2

m). The metabolic accompaniment was carried 
through, monthly, by means of evaluation of the serum biochemistry (glucose, 
urea, creatinin, albumin, triglycerides, total cholesterol and HDL). The objective of 
the work was to verify the associations between the morphometrics variables and 
the serum biochemistries, by means of the multivariate analysis of main 
components. In the results, bigger association between corporal weight was 
perceived, thoracic perimeter and of thigh. Moreover, associations between the 
IMC3 and IMC4 were verified, respectively, by abdominal perimeter and BCS.  The 
percentage of corporal fat was antagonistic to the perimeter of the thigh and 
corporeal weight and was associated to BCS and IMC4. Related to the serum 
biochemistry, associations between glucose and creatinin had been observed; and 
between the total cholesterol and HDL. Antagonism of the albumin with 
triglycerides, total cholesterol and HDL was verified. Moreover, the percentage of 
weight gain and the urea texts had been inversely proportional to the 
concentrations of glucose and creatinin. The present study allowed to conclude 
that the morphometric, especially the measure of thoracic perimeter and the 
classification of body condition score constitute efficient methods of monitorament 
of the corporal conformation, and also, to conclude that, dogs submitted to the 
weight gain for a short period of time, had been capable to develop compensatory 
mechanisms of keeping the homeostasis of metabolism, keeping the biochemical 
concentrations inside of the values of reference. 

keywords: canine, morphometry, metabolism, obesity 

 



CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1 Introdução 

 

A criação de animais de estimação é um dos hábitos mais antigos da 

humanidade, antes mesmo de serem provados os benefícios proporcionados por 

eles. Hoje, criar um pet é uma atividade em franca ascensão, respaldada por 

profissionais da saúde. A atual dinâmica da vida moderna muitas vezes impede 

as pessoas de se relacionarem, entrando em cena os animais de estimação como 

forte instrumento na busca por afeto. Paradoxalmente, essa proximidade pode 

prejudicar os hábitos alimentares desses animais, uma vez que recebem dieta e 

guloseimas inadequadas proporcionando distúrbios nutricionais, dentre eles, a 

obesidade. 

Em estudo retrospectivo sobre a teoria, organização, terminologia e 

métodos de análise da composição corporal, BAUMGARTNER (1993) definiu 

“composição corporal” como o arranjo de elementos, carbono, hidrogênio, 

oxigênio e nitrogênio, entre outros e de moléculas, como água, lipídios, proteínas 

e minerais, além de fluidos, células e tecidos. Todos são quantificados em relação 

ao peso corporal e, com exceção da gordura corporal, assumidos como em 

homeostasia dinâmica e em proporções constantes nos indivíduos 

fisiologicamente saudáveis. Para LUKASKI (1987), as alterações na composição 

corporal, geralmente, ocasionam mudanças no conteúdo de água, proteína, 

gordura e minerais do organismo, refletindo no peso corpóreo. 

 

 

2 Sobrepeso e obesidade 

 

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal, derivado de aporte calórico excessivo e crônico de substrato 

combustível presente nos alimentos, em relação ao gasto energético 

(metabolismo basal, efeito termogênico, termogênese adaptativa e atividade 

física). Nesse acúmulo intervêm tanto os hábitos alimentares e estilo de vida, as 

alterações metabólicas e neuroendócrinas, como os componentes hereditários. 
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BIOURGE (1997) elaborou uma classificação para escore de condição física e 

definiu que animais com 10% a 20% acima do peso ideal são considerados com 

sobrepeso e maiores que 20% são obesos.  

Segundo GERMAN (2006), a obesidade é um dos distúrbios 

nutricionais mais frequentes em cães e gatos. A prevalência de sobrepeso e 

obesidade aumenta, consideravelmente, em todo o mundo, refletindo a 

prevalência do ganho de peso em humanos. Estudos epidemiológicos na 

população canina revelam que a prevalência da obesidade varia entre 16% 

(JERICÓ & SCHEFFER, 2002) e 44% (McGREEVY et al., 2005). Verifica-se que o 

ganho de peso repercute em alterações em diversos sistemas orgânicos, 

comprometendo a qualidade e a expectativa de vida dos cães (LAWLER et al., 

2008). 

 

 

2.1 Fatores predisponentes 

 

A obesidade não é uma doença singular e sim uma disfunção orgânica 

com comprometimento heterogêneo de causa multifatorial que determina o 

fenótipo obeso (JEBB, 1999). 

A dieta é o fator determinante para a condição corpórea dos animais. 

Apesar de que nem todas as dietas ou rações comerciais se enquadrarem no 

conceito de nutrição ótima, a alimentação industrializada ainda é a dieta mais 

aconselhável para animais de estimação, por possuir todos os nutrientes 

balanceados necessários à manutenção da boa saúde (CARCIOFI, 2003). 

Entretanto, de acordo com FREITAS et al. (2006), ainda existem proprietários que 

fornecem aos seus cães alimentação caseira desbalanceada, comprometendo o 

balanço energético e favorecendo o ganho de peso. 

Além do fornecimento inadequado da alimentação, incluindo dieta 

composta de alimentos palatáveis, com alta densidade calórica, fornecida à 

vontade, muitas vezes acompanhada de alimentação caseira e petiscos, outro 

fator tem papel importante na instalação da obesidade, a redução do gasto 

energético pelo sedentarismo (KANE & KUMAR, 2005). Esses fatores, sozinhos 

ou combinados, resultam em ingestão calórica superior às necessidades diárias, 
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provocando desequilíbrio entre ingestão e gasto calórico (BURKHOLDER & 

TOLL, 1997; MARKWELL & EDNEY, 2000).  

O ganho de peso também pode ser causado por distúrbios metabólicos 

primários, como hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo, hipopituitarismo, 

acromegalia, disfunção hipotalâmica e uso contínuo de alguns fármacos como 

glicocorticóides, progestágenos, fenobarbital e primidona (NELSON & COUTO, 

2001). Outros aspectos como idade, sexo, predisposição genética, nível de 

atividade voluntária e estilo de vida são responsáveis pelo aumento de peso do 

animal (SAAD, 2004).  

JERICÓ et al. (2006) verificaram que, dentre as raças de cães mais 

frequentes no Brasil, algumas são mais propensas a esse distúrbio, como Beagle, 

Cocker Spaniel, Dachshund, Labrador e Poodle. 

PITANGA & LESSA (2005) avaliaram 2292 seres humanos adultos e 

concluíram que 72,5% dos indivíduos eram sedentários. Esses dados podem 

sugerir o reflexo do sedentarismo também em animais domésticos, contribuindo 

para o surgimento da obesidade. 

A obesidade é mais comum em fêmeas do que em machos (LEWIS et 

al., 1987). Em decorrência da menor concentração de hormônios andrógenos, as 

fêmeas têm menor taxa metabólica basal, o que as predispõe ao aumento de 

peso (LEWIS et al., 1987; WILKINSON & MOONNEY, 1990 e JERICÒ & 

SCHEFFER, 2002). Independente do sexo, animais castrados são, em torno de 

duas vezes, mais predispostos ao ganho de peso do que os não castrados 

(JEUSETTE et al., 2006) em função das alterações hormonais provocadas pela 

extirpação das gônadas sexuais (BURKHOLDER & TOLL, 1997), tornando-os 

mais sedentários e mais eficientes no aproveitamento dos alimentos (BIOURGE, 

1997). 

 

 

2.2 Consequências da obesidade 

 

A obesidade, principalmente na forma mais grave, está associada a 

alterações metabólicas importantes, incluindo distúrbios gastrintestinais, 

endócrinos, cardiovasculares, respiratórios, musculoesqueléticos, reprodutivos, 
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hipertensão intracranial e câncer (MARKWELL & BUTTERWICK, 1994; CASE et 

al., 1998; KANE & KUMAR, 2005). 

VERWAERDE et al. (1999) mostraram, em experimento desenvolvido 

em cães, que dieta hipercalórica induz ao acúmulo de gordura abdominal, 

hiperinsulinemia, hipertensão arterial e hipertrofia ventricular esquerda. PHILIP-

COUDERC et al. (2003), após induzir cães ao ganho de peso com o uso de dieta 

hipercalórica durante nove semanas, observaram que a hipertensão contribuiu 

para mudanças na função cardíaca, em curto prazo e mudanças estruturais, como 

hipertrofia ventricular esquerda, em longo prazo, confirmando os resultados 

anteriormente obtidos por MASSABUAU et al. (1997). Protocolos experimentais 

com dietas hipercalóricas desenvolvendo obesidade em cães elucidaram que, 

animais obesos apresentam hipertensão arterial sistêmica, hipertrofia da massa 

ventricular esquerda e alterações de condução cardíaca relacionadas ao aumento 

do tônus autonômico-simpático, à ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona, à hiperinsulinemia e à hiperleptinemia (SCHWARTZ & SEELEY, 

1997; JOLES, 1998; ISHIOKA et al., 2002; BARTON et al., 2003; HALL et al., 

2003; WOFFORD & HALL, 2004). 

Apesar de ABRASS (2004) citar que o papel da obesidade na 

progressão da doença renal seja bem menos mencionado, diversos estudos já 

observaram efeitos deletérios do ganho de peso nos rins.  HENEGAR et al. 

(2001), comparando um grupo de animais magros alimentados com ração para 

manutenção e outro de animais obesos que recebiam a mesma dieta mais 

suplementação gordurosa, observaram, nos rins do segundo grupo, expansão da 

cápsula de Bowman, assim como aumento da matriz mesangial, da espessura 

glomerular e das membranas tubulares. Portanto, dieta rica em gordura resulta 

em hipertensão arterial (GU et al., 2004), hiperinsulinemia, ativação do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona, atenuação da hiperfiltração glomerular 

(ROCCHINI, 2000) e mudanças estruturais nos rins, que podem ser precursoras 

de danos glomerulares mais severos (HENEGAR et al., 2001). 

Dificuldades respiratórias também estão associadas à obesidade 

humana e canina, pois o excesso de tecido adiposo leva à redução da 

complacência respiratória, dificultando a oxigenação corporal e resultando em 

intolerância ao exercício (MARKWELL & BUTTERWICK, 1994; MANCINI, 2001).  
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HAND et al. (1989) e CLUTTON (1998) descreveram que, pacientes 

obesos tem maiores riscos inerentes à anestesia, propensão a reações 

medicamentosas, dificuldade de acesso cirúrgico devido ao acúmulo de gordura 

intra-abdominal, subcutânea e mediastínica, além de maior propensão a necrose 

secundária ao traumatismo cirúrgico, hipertensão arterial, prejuízos à resposta 

imunológica, intolerância à glicose e ao calor, menor eficiência reprodutiva e 

maior incidência de distocia, dermatopatias e neoplasias. 

O excesso de peso também pode acarretar consequências deletérias 

ao esqueleto. Estudou-se o efeito da superalimentação no desenvolvimento do 

esqueleto de 14 cães da raça Dogue Alemão em fase de crescimento, utilizando 

alimentação comercial à vontade. O exame radiológico revelou alterações 

compatíveis com o diagnóstico de displasia coxofemoral nos dois grupos. Nos 

alimentados à vontade, a prevalência foi de 51,1% e nos restritos, de 28,6%. A 

osteocondrose na metáfise distal da ulna, conhecida como retenção do núcleo 

cartilaginoso, foi observada apenas nos cães alimentados à vontade na 

frequência de 57,1% (CARNEIRO et al., 2006). 

Em humanos, a obesidade predispõe a uma série de diferentes tipos de 

câncer, como de cólon, reto, rins, esôfago (CALLE & THUN, 2004) fígado e 

linfomas (KANE & KUMAR, 2005). Estima-se que uma a cada sete mortes por 

câncer nos Estados Unidos esteja relacionada diretamente ao sobrepeso ou 

obesidade (CALLE & THUN, 2004). Foi constatado que cães com sobrepeso 

apresentam risco aumentado de desenvolvimento de células de transição 

carcinoma da bexiga e tumores mamários (GLICKMAN et al., 1989). O excesso 

de peso promove alterações metabólicas e aumenta as concentrações de 

prolactina, cortisol e andrógenos, aumentando a predisposição à ocorrência de 

tumores no sistema reprodutivo (HAND et al., 1989; WOLLFSHEIMER, 1994). 

Segundo ALENZA et al. (1998), a obesidade no início da vida, e uso de dieta com 

base em comida caseira rica em carne bovina ou suína e pobre em aves, em 

detrimento de dieta comercial, também está associada à ocorrência de tumores 

mamários em cadelas. ALENZA et al. (2000) investigando sobre a relação entre a 

dieta e o desenvolvimento de tumores em cadelas, verificaram, por meio da 

análise multivariada, que idade avançada, obesidade e alto consumo de 
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carne vermelha foram associados ao desenvolvimento de tumores e 

displasias mamárias.  

 

 

2.3 Alterações metabólicas relacionadas ao sobrepeso e obesidade 

 

As alterações metabólicas representam grande importância dentre os 

distúrbios decorrentes da obesidade. O ganho de peso é reconhecido como fator 

preditivo de síndrome metabólica, contribuindo para a morbimortalidade por 

Diabetes mellitus (ABRASS, 2004; BAGBY, 2004) e hiperlipemia (JEUSETTE et 

al., 2005).  

JEUSETTE et al. (2005), investigando os efeitos da hiperlipemia na 

obesidade e da alteração dietética em cães adultos, correlacionaram o aumento 

dos níveis de colesterol e triglicérides em animais com obesidade crônica.  

O Diabetes mellitus é uma doença cada vez mais frequente em cães, 

possivelmente, devido à elevação da casuística de obesidade nessa espécie 

(HOENIG, 2002; KIM et al., 2003). Alimentação rica em gordura induz a 

resistência à insulina e diminuição da habilidade da insulina em transportar a 

glicose para o tecido periférico (KIM et al., 2003), o que leva ao aumento da 

secreção de insulina (VERWAERDE et al., 1999), contribuindo para o 

desenvolvimento de intolerância à glicose (KAIYALA et al., 1999) e supressão da 

produção de glicose pelo fígado (KIM et al., 2003). Esses efeitos associados à 

alimentação hipercalórica podem ser especialmente danosos, predispondo os 

animais ao Diabetes mellitus tipo 2 (KAIYALA et al., 1999; KIM et al., 2003). 

Portanto, a obesidade é um importante transtorno nutricional de causa 

multifatorial e incidência crescente em seres humanos e animais de companhia, 

requerendo atenção especial, por representar fator de comprometimento da 

saúde relacionado à ocorrência de uma série de diferentes doenças. 
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2.4 Diagnóstico 

 

A obesidade, ou até mesmo o sobrepeso, geralmente são facilmente 

reconhecidos do ponto de vista clínico, mas para o diagnóstico é preciso que os 

níveis de risco sejam identificados e isso, frequentemente, requer ferramentas 

adequadas para a sua quantificação. Adicionalmente, devem-se procurar 

evidências das complicações relacionadas à doença. 

O propósito maior de identificar o grau da obesidade do cão é evitar o 

comprometimento da função fisiológica normal e os problemas metabólicos 

acarretados pelo excesso de peso (CARAM, 1999). Frente ao exposto, há 

necessidade de esclarecimento aos proprietários e profissionais sobre os riscos 

secundários à obesidade, para que possam contribuir para o tratamento e 

prevenir sua instalação. 

 

 

2.4.1 Exame clínico: pesagem e escore de condição corpórea 

 

As características de cada enfermidade secundária ao sobrepeso 

refletem os mecanismos responsáveis pela sua formação. Por essa razão, para 

favorecer o prognóstico da enfermidade que atinge o animal, deve-se realizar no 

animal obeso exame clínico detalhado, avaliações laboratoriais periódicas e 

acompanhamento regular do paciente, para que, de acordo com as alterações 

orgânicas ocorridas, se estabeleça o tratamento mais adequado. 

A avaliação do peso é utilizada como medida estimativa do estado 

nutricional, por ser um fator dinâmico consequente de mudanças fisiológicas, 

podendo ser acompanhado durante o tratamento da obesidade. Entretanto, para 

MÜLLER et al. (2008) há ausência de métodos precisos e objetivos para 

determinar qual é o peso ideal e se o animal está acima ou abaixo do peso. 

O parâmetro mais utilizado para avaliar o estado nutricional em cães é 

o escore de condição corporal (ECC). O ECC é baseado na inspeção e palpação 

do paciente e emprega escalas de um à cinco (KRONFELD et al., 1991) ou um à 

nove (LAFLAMME, 1997). No Quadro 1 estão descritas as características 

corporais para a classificação dos escores; os valores intermediários representam 
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o ótimo da condição corporal, os inferiores a condição de emaciação e os 

extremos superiores o excesso de gordura corporal.  

 

QUADRO 1 – Escores de condição corporal para caninos  

Condição Escore Características 

Subalimentado 
 

1 
 

Costelas, vértebras lombares, ossos pélvicos e todas 
as saliências ósseas visíveis à distância.  Não há 
gordura corporal discernível. Perda evidente de 
massa muscular. 

2 
 

Costelas, vértebras lombares e ossos pélvicos 
facilmente visíveis. Não há gordura palpável. 
Algumas outras saliências ósseas podem estar 
visíveis. Perda mínima de massa muscular. 

3 
 

Costelas facilmente palpáveis podem estar visíveis 
sem gordura palpável. Visível o topo das vértebras 
lombares. Os ossos pélvicos começam a ficar 
visíveis. Cintura e reentrância abdominal evidentes. 

 
Ideal 

4 
 

Costelas facilmente palpáveis com mínima cobertura 
de gordura. Vista de cima, a cintura é facilmente 
observada. Reentrância abdominal evidente. 

5 
 

Costelas palpáveis sem excessiva cobertura de 
gordura. Abdome retraído quando visto de lado. 

6 
 

Costelas palpáveis com leve excesso de cobertura 
gordura. A cintura é visível quando vista de cima mas 
não é acentuada. Reentrância abdominal aparente. 

 

 

 

 

 

Sobrealimentado 

7 
 

Costelas palpáveis com dificuldade; intensa cobertura 
de gordura. Depósitos de gordura evidentes sobre a 
área lombar e base da cauda. Ausência de cintura ou 
apenas visível. A reentrância abdominal pode estar 
presente. 

8 
 

Impossível palpar as costelas situadas sob cobertura 
de gordura muito densa ou costelas palpáveis 
somente com pressão acentuada. Pesados depósitos 
de gordura sobre a área lombar e base da cauda. 
Cintura inexistente. Não há reentrância abdominal. 
Poderá existir distensão abdominal evidente. 

9 
 

Maciços depósitos de gordura sobre o tórax, espinha 
e base da cauda. Depósitos de gordura no pescoço e 
membros. Distensão abdominal evidente. 
 

Fonte: LAFLAMME (1997) 

A confiabilidade desse exame foi demonstrada por MAWBY et al. 

(2004) ao compararem quatro diferentes métodos de avaliação corporal pelo 

absorciometria de raios-X de dupla energia (DEXA), diluição do isótopo deutério, 

ECC e morfometria, em 23 cães hígidos. Nos resultados, os autores verificaram 

que houve boa correlação entre o percentual de gordura corporal obtido pelo 

DEXA e pelo ECC (r2=0,92).  
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2.4.2 Indicadores de conformação corporal 

  

a) Morfometria 

 

A avaliação das medidas corporais, em vários sítios, é denominada de 

morfometria e baseia-se na premissa de que as proporções básicas do corpo 

estão relacionadas ao total de tecido magro, e que qualquer aumento de medida 

pode ser explicado pela adição de gordura (DEZENBERG et al., 1999; BARBOSA 

et al., 2001).  

Em humanos, a morfometria é sem dúvida o procedimento não invasivo 

mais utilizado para caracterizar grupos e populações, sendo habitual associar as 

medidas morfométricas ás mensurações de dobras cutâneas, pressupondo que a 

espessura da camada subcutânea de gordura é representativa do total de gordura 

corporal (PETROSKI, 1995).  

Apesar de em humanos as medidas corpóreas já serem utilizadas 

rotineiramente como auxiliares na determinação da conformação corpórea, 

poucos estudos foram realizados em cães (PENDERGRASS et al., 1983) e em 

felinos (STANTON et al., 1992; HAWTHORNE & BUTTERWICK, 2000 e 

BORGES, 2006) validando os resultados alcançados. 

Desconsiderando as diferenças de deposição de gordura entre as 

espécies, a principal alteração morfométrica que ocorre com o aumento de peso é 

a alteração na medida do perímetro abdominal (STANTON et al., 1992; 

HAWTHORNE & BUTTERWICK, 2000). Porém, são necessárias de uma a três 

medidas adicionais para adequada estimativa da conformação corporal 

(BURKHOLDER & TOLL, 1997). 

BURKHOLDER & TOLL (1997) e CARCIOFI et al. (2005) observaram 

que tanto o ganho quanto a perda de peso refletiram diretamente nas medidas do 

perímetro abdominal e, em menor medida, no perímetro torácico de cães. 

Desse modo, é imprescindível estabelecer quais medidas corpóreas 

sofrem mudanças significativas com o ganho ou perda de peso. Como se trata de 

avaliação que pode ser realizada pelo proprietário do animal, sua participação nos 

procedimentos de acompanhamento seriam efetivas, gerando motivação, 

condição indispensável para o sucesso no tratamento da obesidade, pois os 
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proprietários desempenham papel fundamental na correção dos problemas 

nutricionais dos animais de estimação. 

Com exceção da altura da cernelha, STANTON et al. (1992), 

BURKHOLDER & TOLL (1997), HAWTHORNE & BUTTERWICK (2000) e 

BORGES (2006), utilizaram em seus estudos os seguintes sítios anatômicos para 

se realizar as mensurações corporais nos animais (Figura 1): 

 altura da cernelha (AC): medida entre o ápice da escápula e o coxim, 

acompanhando a linha do membro torácico direito; 

 comprimento corporal (CC): base da nuca (articulação atlanto-occipital) até a 

base da cauda (última vértebra sacral), acompanhando a linha dorsal do 

animal; 

 membro pélvico direito (MP): considerando o comprimento entre a 

tuberosidade do calcâneo e o ligamento patelar médio, externamente; 

 perímetro abdominal (PA): os valores foram obtidos no ponto médio entre a 

asa do íleo e a última vértebra torácica; 

 perímetro torácico (PT): avaliado na região do sétimo espaço intercostal; 

 perímetro da coxa (PC): os valores foram mensurados no ponto médio entre a 

patela e o trocânter maior do fêmur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Sítios anatômicos utilizados na determinação morfométrica da altura da 

cernelha (AC), comprimento corporal (CC), perímetro torácico (PT), 

perímetro abdominal (PA), perímetro da coxa (PC), comprimento do 

membro pélvico direito (MP) em cães. 

CC 

PA 

PT 

MP 

AC 

PC 
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b) Índices de massa corporal 

 

O Índice de massa corporal (IMC), determinado pela equação 

IMC=pesoKG/altura2
m, é reconhecido como padrão internacional para avaliar o 

grau de obesidade em humanos. Esse método, em que se realiza a aplicação das 

medidas morfométricas, foi desenvolvido, com bom grau de acuidade, para 

identificar discrepâncias do peso em relação à altura (SVENDSEN, 2003). 

Abordagem semelhante tem sido utilizada em cães (PENDERGRASS et al., 1983) 

e em felinos (HOENIG & FERGUNSON, 2002), porém, há necessidade de mais 

pesquisas para se estabelecer critérios que minimizem as diferenças entre as 

espécies animais e as raças e para desenvolver métodos fidedignos para 

avaliação corporal nos animais domésticos. 

 

 

2.4.3 Indicadores de composição corporal 

 

A estimativa da composição corporal em qualquer espécie é importante 

não só para compreender as alterações corporais advindas da obesidade, mas 

também para ampliar os conhecimentos sobre suporte nutricional de animais 

doentes e avaliação das necessidades energéticas. Na maioria dos casos, o 

pesquisador busca determinar a constituição química do corpo determinando 

massa gorda (MG) e massa magra (MM), sendo necessário às vezes desagregar 

os componentes da MM e mensurar a distribuição dos elementos dentro do corpo 

(MUNDAY, 1994).  

A composição corporal pode ser determinada por meio de diferentes 

técnicas com diferentes graus de precisão e exatidão e a custos variados. Em 

busca de elucidações sobre a composição corporal, vários métodos são 

utilizados, tais como, dissecação de cadáveres, pesagem hidrostática, 

absorciometria de raios-X de dupla energia (DEXA), ultrassonografia, tomografia 

computadorizada, ressonância magnética, condutividade elétrica total, análise de 

ativação de nêutrons, hidrometria, excreção urinária de creatinina, potássio 

corporal total, análise de bioimpedância, dentre outros. No entanto, cada técnica 

tem vantagens e desvantagens, consequentemente, sua importância é dada 
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quando se percebe que o método escolhido é o meio ideal para suprir a 

expectativa do avaliado ou do avaliador e quando atinge seus objetivos em 

determinado momento para uma determinada população (MONTEIRO & FILHO, 

2002). Embora BORGES et al. (2008) tenham estabelecido que a técnica DEXA 

demonstre ser precisa na estimativa da composição corporal em gatos adultos, há 

a necessidade de padronização na aplicação de exames especializados em cães. 

Além disso, essas técnicas têm sido aplicadas apenas experimentalmente em 

pequenos animais, em virtude, principalmente, do elevado custo dos 

equipamentos.  

 

 

2.4.4 Variáveis bioquímicas na avaliação nutricional de obesos 

 

A obesidade implica diretamente no aumento de massa tecidual em 

todos os tecidos, inclusive rins, aumentando a pressão hidrostática intersticial e 

afetando a capacidade de reabsorção renal tubular de sódio, aumentando-a e, 

consequentemente, aumentando o volume circulatório (HALL et al., 2003), 

comprometendo a homeostasia do organismo, podendo repercutir em alterações 

nos diversos metabólitos sanguíneos. Portanto, ao dosar glicose, uréia, creatinina, 

albumina, triglicérides, colesterol e HDL, é possível verificar como o metabolismo 

de carboidratos, de proteínas e de gordura se comporta diante de alteração 

alimentar ou do ganho de peso. 

No caso do Diabetes mellitus não insulino-dependente decorrente da 

obesidade há alteração na homeostase da insulina e da glicose. As células beta 

do pâncreas continuam capazes de produzir insulina, mas ocorre insensibilidade 

periférica das células ao hormônio causando hiperinsulinemia e diversos graus de 

intolerância à glicose. É provável que a hiperinsulinemia persistente produzida 

pela obesidade, seja fator importante no desencadeamento ocasional de Diabetes 

mellitus nos animais com sobrepeso. Ao diminuir o peso corporal, frequentemente 

a intolerância à glicose é amenizada chegando a valores quase normais (CASE et 

al., 1998). 

A uréia, além de advir do catabolismo de aminoácidos derivados da 

proteína tissular e da dieta, é sintetizada no fígado a partir da amônia (FINCO, 
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1997 e BUSH, 1999). Esse analito é excretado pelos rins, sendo cerca de 40% 

reabsorvido pelos túbulos renais. O incremento da ingestão de proteínas na dieta 

pode elevar as concentrações de uréia sanguínea e aumentar o índice da 

velocidade de filtração glomerular (KIRK, 1987). Diante disto, é importante 

verificar possíveis alterações nas concentrações de uréia em animais submetidos 

a desafios nutricionais e subsequente ganho de peso, para que se possa 

monitorar, também, a função renal que pode estar alterada em animais obesos, 

além de explicar alterações em outros metabólitos, já que ela influencia na taxa 

de filtração glomerular.  

Apesar de as concentrações de creatinina não serem afetadas pela 

proteína alimentar, catabolismo protéico, sexo, idade ou exercício (KIRK, 1987), é 

importante que esse analito seja conhecido em animais obesos para certificar que 

as possíveis alterações nas concentrações de uréia não estejam relacionadas à 

doenças renais. A creatinina é formada no tecido muscular pela remoção não 

enzimática e irreversível de água do fosfato de creatina, que se origina do 

metabolismo dos aminoácidos, durante o metabolismo muscular (MURRAY et al., 

1999), sendo excretada através dos glomérulos renais, e pequena quantidade 

excretada pelos túbulos proximais. A dosagem da creatinina pode ser usada 

como medida da velocidade de filtração glomerular, pois há relação entre o grau 

de filtração glomerular e a concentração da creatinina no plasma, pois, para cada 

50% da redução de filtração glomerular, a creatinina deve dobrar (KIRK, 1987). 

A albumina é o parâmetro bioquímico mais freqüente de avaliação 

nutricional. Vários estudos correlacionam baixas concentrações séricas de 

albumina com elevada incidência de complicações clínicas e morbimortalidade. 

Ela é responsiva a alterações nutricionais, com vida média curta de dois dias, e 

pode ser influenciada também por fatores relacionados às doenças em geral 

(JEEJEEBHOY, 2000). Neste sentido, conhecer suas concentrações em animais 

com progressão de ganho de peso permite verificar como a alimentação pode 

estar influenciando nos mecanismos de homeostase do organismo. 

O colesterol é um lipídio esteróide, composto essencial para a vida, 

presente nos tecidos de todos os animais. Além de fazer parte da estrutura das 

membranas celulares, é também reagente de partida para a biossíntese de vários 

hormônios (cortisol, aldosterona, testosterona, progesterona, estradiol), dos sais 
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biliares e da vitamina D. É obtido por meio de síntese celular (colesterol 

endógeno) e pela dieta (colesterol exógeno). O colesterol endógeno é sintetizado 

pelo fígado, em um processo regulado por sistema compensatório: quanto maior a 

ingestão de colesterol vindo dos alimentos, menor é a quantidade sintetizada pelo 

fígado. Como é insolúvel em água e, conseqüentemente, no sangue, para ser 

transportado na corrente sanguínea, o colesterol liga-se a algumas proteínas 

(apolipoproteínas) e lipídios (colesterol, fosfolipídios e triacilgliceróis) através de 

ligações não-covalentes em complexo chamado lipoproteína (NAOUM, 2005, 

VILELA, 2006). Cada lipoproteína tem sua importância fundamental no transporte 

de gorduras alimentares e do colesterol para os músculos e outros tecidos e vice-

versa. Portanto, o perfil lipídico, avaliado laboratorialmente por meio de 

determinações séricas, está intimamente relacionado com o metabolismo das 

lipoproteínas plasmáticas. 

Neste sentido, o acompanhamento bioquímico permite identificar 

modificações fisiológicas decorrentes dos efeitos nutricionais por meio da 

avaliação do comportamento dos metabólitos e constituintes sanguíneos, 

possibilitando a prevenção de complicações metabólicas, de danos aos órgãos, 

além de auxiliar o desenvolvimento de formulações mais apropriadas para cada 

estágio da vida do animal (SWANSON et al., 2004). 

 

 

3. Importância da multivariada em análises multifatoriais 

 

Na pesquisa quantitativa em medicina veterinária, frequentemente 

interessa algum fenômeno, em que diversas variáveis estão envolvidas, sendo 

necessário conhecermos as relações entre elas. 

A compreensão de fenômenos físicos ou metabólicos dá-se pela coleta 

e análise de grande quantidade de dados de acordo com a hipótese. Quando o 

conjunto de dados e variáveis é muito grande, utilizam-se métodos estatísticos 

para obter informações úteis dessa massa de dados. Esses são chamados de 

métodos de análise multivariada, que possibilitam avaliar um conjunto de 

características, levando em consideração as associações existentes, o que 
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permite que interferências sobre o conjunto de variáveis sejam feitas em nível de 

significância conhecido (SANT’ANNA & MALINOVSKI, 2002). 

As variáveis são representadas no espaço, por meio de coordenadas e 

apresentam valores que variam de 0 a 1, correspondendo à sua associação com 

cada coordenada. Quanto mais próxima de 1 (para cada eixo fatorial) estiver a 

coordenada da variável, maior a correlação desta com o eixo. O primeiro 

componente (Fator 1) é aquele que apresenta a maior inércia. Inércia pode ser 

definida como a distância da nuvem de pontos em relação à origem do sistema. 

Quanto maior o valor da inércia, menos distorcida será a distância entre pares de 

pontos e variáveis, e consequentemente melhor será a resolução do sistema. O 

segundo componente (Fator 2) é aquele que explica a segunda maior parte da 

inércia e assim sucessivamente. O sistema pode conter até três eixos e, para ser 

considerado de boa resolução, recomenda-se que seja responsável por no 

mínimo 70% da inércia total existente (REZENDE et al., 2004), porém em inércias 

inferiores as associações podem se manifestar (SAMPAIO, 1993). 

A interpretação é baseada na localização dos pontos, e está associada 

aos pontos encontrados na mesma direção em relação à origem e na mesma 

região do espaço (quadrante), sendo, portanto, diretamente proporcionais quanto 

menor a distância entre elas. Variáveis próximas, em mesmo quadrante, usufruem 

das mesmas condições observadas, e variáveis situadas em quadrantes opostos 

são inversamente proporcionais e com forte associação negativa, quanto maior a 

distância entre elas. Variáveis situadas em quadrantes diferentes, porém do 

mesmo lado, apresentam associação fraca (SAMPAIO, 1993). 

Neste trabalho, o uso da técnica estatística multivariada serviu como 

ferramenta de análise da associação das medidas morfométricas e avaliações 

bioquímicas sanguíneas de cadelas adultas castradas e sem raça definida, 

submetidas a programa de ganho de peso. 

 

 

4. Estruturação da tese 

 

Embora o n amostral seja de 26 cadelas nos capítulos 2 e 3, não se 

refere exatamente aos mesmos animais, pois para forçar o contraste exigido pela 
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análise estatística, no primeiro caso foram excluídos os dados da cadela que não 

apresentou variação de escore de condição corporal e no terceiro capítulo foi 

eliminada a cadela que apresentou perda de peso acentuada. 

A decisão de se utilizar apenas cadelas castradas baseou-se, 

primeiramente, na literatura consultada que mostra influência do sexo feminino 

sobre a predisposição de ganho de peso. Além disso, o fato de serem castradas 

reduz o gasto energético e aumenta o consumo alimentar, favorecendo o balanço 

energético positivo pretendido neste estudo. 

Diante da casuística de animais obesos atendidos no Hospital 

Veterinário da Universidade Federal de Goiás e da necessidade de criteriosas 

pesquisas no assunto, este trabalho foi proposto para elucidar o quanto o 

desenvolvimento da obesidade em cadelas pode interferir com as variáveis físicas 

e bioquímicas estudadas.  

Para apresentá-las, o trabalho foi estruturado da seguinte maneira: 

O capítulo 1 foi dedicado às considerações iniciais e destaca as 

principais causas e consequências da obesidade. 

O capítulo 2 denominado “Análise multivariada da conformação 

corporal de cadelas adultas castradas alimentadas ad libitum”, trata do emprego 

da análise estatística multivariada correlacionando as medidas corpóreas de 

cadelas submetidas à programa de ganho de peso. 

No capítulo 3 “Análise multivariada da bioquímica sanguínea de 

cadelas adultas castradas alimentadas ad libitum”, estão apresentadas as 

associações bioquímicas sanguíneas de cadelas submetidas à alimentação à 

vontade. 

Por fim, o capítulo 4 “Considerações finais” apresenta as conclusões 

tendo em vista os resultados do presente estudo. 

 

 

5 Objetivos 

 

5.1 Geral 

Identificar as alterações morfométricas e laboratoriais ocorridas em 

cadelas adultas castradas submetidas a programa de ganho de peso. 
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5.2 Específicos 

 

 Estabelecer, por meio da pesagem e da morfometria, as 

associações entre as medidas corporais de cadelas, após serem submetidas à 

alimentação comercial à vontade. 

 Avaliar o efeito do uso de dieta à vontade sobre o perfil bioquímico 

sanguíneo de cadelas, no decorrer de programa de ganho de peso, observando 

as associações ocorridas entre as variáveis. 
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CAPÍTULO 2 - ANÁLISE MULTIVARIADA DA CONFORMAÇÃO CORPORAL 

DE CADELAS ADULTAS CASTRADAS ALIMENTADAS AD 

LIBITUM 

 

 

RESUMO 

 

A obesidade é uma doença nutricional cada vez mais frequente nos animais 
domésticos, que ao serem inseridos na rotina familiar, passam a ter acesso a 
dietas com alta densidade energética, petiscos e guloseimas e reduzem suas 
atividades físicas, predispondo-os ao ganho de peso. Diante disso, esse 
experimento foi desenvolvido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de 
Goiás, em que 26 cadelas adultas, castradas e sem raça definida foram 
alimentadas à vontade com dieta comercial, durante 36 semanas, para avaliar as 
associações entre as variáveis morfométricas por meio de análise multivariada de 
componentes principais, cuja inércia verificada foi de 87%. O estado nutricional foi 
avaliado, quinzenalmente, por parâmetros clínicos (peso corpóreo e escore de 
condição corporal - ECC), morfométricos (perímetro abdominal, perímetro 
torácico, perímetro da coxa) e pelas equações para determinação da 
porcentagem de gordura corpórea e de índices de massa corporal (IMC) que 
foram calculados a partir de equações (IMC1=pesokg/altura da cernelham; 
IMC2=pesokg/altura da cernelha2

m; IMC3=pesokg/comprimento da colunam; 
IMC4=pesokg/comprimento da coluna2

m). Nos resultados, percebeu-se maior 
associação entre peso corporal, perímetro torácico e de coxa. Além disso, 
verificou-se associação entre os IMC3 e IMC4, respectivamente, com perímetro 
abdominal e ECC. A porcentagem de gordura corpórea foi antagônica ao 
perímetro da coxa e peso corpóreo e associada a ECC e IMC4. O presente estudo 
permitiu concluir que, a morfometria, especialmente a medida de perímetro 
torácico e a classificação do escore de condição corporal constituem métodos 
eficazes para o monitoramento da conformação corporal.  
 
 
Palavras-chave: cães, morfometria, nutrição, obesidade 
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The obesity is a nutritional illness more frequent in each time in the domestic 
animals, when being inserted in the familiar routine, start to have access of the 
diets with high energy density, tidbits and dainties and reduce their physical 
activities, predisposing them to weight gain. Ahead of this, this experiment was 
developed in the Veterinarian Hospital of the Federal University of Goiás, with 26 
adult female dogs, castrated and without defined brand had been fed with 
commercial diet ad libitum, during 36 weeks, to evaluate the associations between 
the morphometric variables by multivaried analysis of main components, whose 
verified inertia was 87%. The nutritional state was evaluated, biweekly, for clinical 
parameters (corporal weight  and body condition score - BCS), morphometrics 
(abdominal perimeter, toracic perimeter, thigh perimeter) and for the equations of 
determination of the percentage of corporal fat and to determine the index of body 
mass (IMC) which had been calculated from equations (IMC1=pesokg/hight 

withersm; IMC2=weightkg/hight withers2
m; IMC3=weightkg/spine lengthm; 

IMC4=weightkg/spine length2
m). On the results, a higher association of corporal 

weight was perceived between the toracic perimeter and the thigh. Moreover, it 
was verified an association between the IMC3 and IMC4, respectively, with 
abdominal perimeter and BCS. The percentage of corporal fat was antagonistic to 
the thigh perimeter and corporeal weight and associated with BCS and IMC4. The 
present study allowed to conclude that, the morphometry, especially the measure 
of toracic perimeter and the classification of the body condition score, constitute 
efficient methods of monitorament of the corporal conformation.  

 

keywords: canine, morphometry, nutrition, obesity 

 

 

1 Introdução 

 

O estilo de vida proporcionado aos cães tem contribuído para o 

aumento de peso desses animais e está diretamente relacionado ao de seus 

proprietários (VASCONCELLOS, 2005). Ao serem inseridos na rotina familiar, os 

animais passam a ter acesso a dietas com alta densidade energética, petiscos e 

guloseimas e reduzem suas atividades físicas, predispondo-os à obesidade 

(JERICÓ et al., 2009). Essas causas externas podem estar aliadas a fatores 

genéticos, neuroendócrinos, ambientais e sociais (BURKHOLDER & TOLL, 1997; 

RODRIGUES et al., 2003) configurando os diversos fatores predisponentes à 

obesidade. 

A obesidade é definida como o estado físico em que há depósito 

excessivo de gordura corpórea (BURKHOLDER & TOLL, 1997; RODRIGUES et 
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al., 2003), elevando o peso corpóreo (WOLFSHEIMER, 2004). Atualmente, a 

obesidade é a doença nutricional mais comum em seres humanos, cães e gatos 

que vivem nas sociedades desenvolvidas. Na população canina, estudos em 

várias partes do mundo estimam a incidência de obesidade entre 16% (JERICÓ & 

SCHEFFER, 2002) e 44% (McGREEVY et al., 2005). O sobrepeso e a obesidade 

constituem grave problema à saúde dos animais, devido à sua associação direta 

ou indireta com o aumento da incidência de doenças crônicas. Experimentos 

mostraram a importância da manutenção do peso adequado em cães, evitando 

alterações cardíacas (JERICÓ et al., 2006) e aumentando a expectativa de vida 

dos animais (LAWLER et al., 2008).  

A dieta é o fator determinante para a condição corpórea dos animais 

(GERMAN, 2006). Vários métodos válidos e precisos estão sendo desenvolvidos 

para monitorar a composição corporal humana (HEYWARD, 2001), porém essas 

técnicas dependem de equipamentos onerosos e complexos. Diante dessa 

limitação, esses métodos têm sido utilizados escassamente na estimativa da 

composição corporal de animais de companhia (MUNDAY, 1994). Torna-se, 

portando, necessário o desenvolvimento de técnicas mais práticas, menos 

dispendiosas e de boa reprodutibilidade, que possam avaliar a composição 

corporal, pois, o peso corporal isoladamente não pode ser considerado como bom 

parâmetro para identificação do excesso ou déficit dos componentes corporais 

(CARRASCO et al., 2004). 

As medidas morfométricas podem ser facilmente realizadas pelos 

próprios proprietários. Entretanto, é importante a padronização das medidas, 

visando reduzir os erros inter e intra-avaliador (MONTEIRO & FILHO, 2002). As 

proporções básicas do corpo estão associadas ao total de tecido magro e o 

aumento de medida pode ser explicado pela adição de gordura (DEZENBERG et 

al., 1999; BARBOSA et al., 2001), princípio este que justifica a avaliação 

morfométrica das dimensões corporais. BORGES (2006) demonstrou que a 

morfometria foi eficiente na avaliação corporal de felinos. Em humanos, a técnica 

mais usada para a avaliação de medidas corporais é a antropometria, muito 

utilizada em estudos epidemiológicos por sua relativa facilidade de mensuração e 

correlação com gordura corporal. Já em cães, são escassos os estudos que 

demonstram quais as medidas corporais refletem o seu estado nutricional. 
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O índice de massa corporal (IMC) é uma equação desenvolvida para 

seres humanos, em que se realiza a aplicação das medidas morfométricas, 

permitindo identificar discrepâncias do peso em relação à altura (SVENDSEN, 

2003). PENDERGRASS et al. (1983) trabalhado com cães e HOENIG & 

FERGUNSON (2002) com felinos fizeram abordagem semelhante, porém, há 

necessidade de mais pesquisas para estabelecer critérios que minimizem as 

diferenças entre as espécies animais e as raças e para validar equações que 

retratem a conformação ideal. 

A classificação do escore de condição corporal é uma avaliação da 

condição nutricional do paciente e pode ser determinado com base em escalas de 

um a cinco (KRONFELD et al., 1991) ou um a nove (LAFLAMME, 1997), sendo 

“um” para um animal caquético e “cinco” ou “nove” para um animal obeso, 

podendo ser utilizada a custo zero e com aplicação prática na rotina clínica. 

Neste sentido, este estudo foi conduzido para avaliar as associações 

entre as variáveis morfométricas mensuradas durante acompanhamento de 

ganho de peso, por meio de análise multivariada de componentes principais. 

 

 

2 Material e métodos  

 

2.1. Animais e delineamento experimental 

 

O experimento foi desenvolvido no Hospital Veterinário da 

Universidade Federal de Goiás, durante 36 semanas. Foram considerados os 

dados obtidos de 26 cadelas adultas, castradas e sem raça definida, com peso 

corporal médio inicial de 8,7 ± 1,6kg. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 

de Goiás, protocolo 095/2006, portanto foram seguidas as normas da Sociedade 

Brasileira de Ciências em Animais de Laboratório (SBCAL). Ao término do 

experimento os animais foram doados para proprietários previamente 

cadastrados. 

As cadelas foram cedidas pelo Centro de Controle de Zoonoses do 

Município de Goiânia e passaram por exames clínicos, laboratoriais, aplicação de 
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medidas profiláticas de desverminação e vacinação. Em seguida, foram 

submetidas à ovariosalpingohisterectomia e procedimentos pós-operatórios. 

Essas atividades que antecederam o experimento duraram em média 30 dias, 

constituindo o período de adaptação, em que as cadelas foram alimentadas com 

ração comercial para cães adultos (Finotrato®, Rações VB, Jaciara, BR). 

Durante o período experimental, os animais foram alojados em baias 

coletivas e comedouros individuais com iluminação e ventilação natural por meio 

de aberturas laterais nas paredes, em área coberta, com paredes revestidas de 

azulejos e piso vinílico semiflexível, além de terem acesso à área coletiva 

descoberta, revestida por cimento rústico, nos momentos de limpeza das 

mesmas. 

Na fase de ganho de peso, os animais receberam ração comercial para 

cães de alto desempenho à vontade, entre às sete e às 19 horas, sem acesso a 

petiscos ou alimento caseiro. A ração apresentava energia metabolizável em 

torno de 3800 Kcal/kg, níveis de garantia de: umidade 12% (máx.), proteína bruta 

25% (mín.), extrato etéreo 14% (mín.), matéria fibrosa 2% (máx.), matéria mineral 

8% (máx.), cálcio 2% (máx.), fósforo 1% (mín.). O enriquecimento por quilograma 

de produto constituiu de: vitamina A 10000 UI/kg, vit. D3 875 UI/kg, vit. E 75 

mg/kg, vit. K3 1mg/kg, vit. B1 2 mg/kg, vit. B2 4,5 mg/kg, vit. B6 2,12mg/kg, vit. 

B12 37,5 mcg/kg, ácido pantotênico 15 mg/kg, niacina 31,25 mg/kg, ácido fólico 

0,25 mg/kg, biotina 31,25 mcg/kg, manganês 19,32 mg/kg, zinco 173,29 mg/kg, 

ferro 213,28 mg/kg, cobre 19,05 mg/kg, cobalto 10,13 mg/kg, iodo 2,49 mg/kg, 

selênio 0,47 mg/kg (Finotrato Gold®, Rações VB, Jaciara, BR). 

Devido à estabilização do ganho de peso de alguns animais, foi 

adicionado palatabilizante em pó à ração e favorecida a proximidade e contato 

visual entre os animais nos momentos de fornecimento da alimentação, com a 

intenção de gerar incremento em consumo e promover o ganho de peso, porém a 

formulação da ração não foi alterada.  
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2.2 Avaliações corporais 

 

A pesagem das cadelas foi realizada semanalmente, sempre no 

período matutino, após jejum noturno, em balança digital com capacidade para 50 

kg (Balança digital com plataforma fixa - Brasmed® - São Paulo, BR).  

A porcentagem de ganho de peso foi obtida a partir da equação de 

porcentagem: 

%GP = (peso atual – peso inicial) x 100/peso inicial 

 

O escore de condição corporal (ECC) foi avaliado quinzenalmente, 

antes do fornecimento da alimentação, segundo os critérios de nove pontos 

definidos por LAFLAMME (1997), sempre pelo mesmo observador. 

As mensurações morfométricas foram realizadas na mesma ocasião, 

com fita métrica flexível graduada em centímetros, em triplicata, sempre pelo 

mesmo observador e com os animais em estação. Com exceção da altura da 

cernelha, os seguintes sítios anatômicos foram baseados nas mensurações 

corporais realizadas nos estudos feitos por STANTON et al. (1992), 

BURKHOLDER & TOLL (1997), HAWTHORNE & BUTTERWICK (2000) e 

BORGES (2006): 

 

 altura da cernelha (AC): medida entre o ápice da escápula e o coxim, 

acompanhando a linha do membro torácico direito; 

 comprimento corporal (CC): base da nuca (articulação atlanto-occipital) até a 

base da cauda (última vértebra sacral), acompanhando a linha dorsal do 

animal; 

 membro pélvico direito (MP): considerando o comprimento entre a 

tuberosidade do calcâneo e o ligamento patelar médio, externamente; 

 perímetro abdominal (PA): os valores foram obtidos no ponto médio entre a 

asa do íleo e a última vértebra torácica; 

 perímetro torácico (PT): avaliado na região do sétimo espaço intercostal; 

 perímetro da coxa (PC): os valores foram mensurados no ponto médio entre a 

patela e o trocânter maior do fêmur. 
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A partir dos valores obtidos com as medidas morfométricas 

estabeleceu-se a porcentagem de gordura corporal (%GC) (BURKHOLDER & 

TOLL, 1997), por meio da seguinte equação: 

%GC= (-1,7 x MPcm)+( 0,93 x PAcm)+ 5 

 

Neste trabalho, foram testadas quatro equações de índice de massa 

corporal, sendo a do IMC3 proposta por BURKHOLDER & TOLL (1997) e as 

demais baseadas na equação utilizada para humanos: 

 Equação adaptada 1 

  IMC1= pesokg/ altura da cernelham 

 Equação adaptada 2 

  IMC2= pesokg/ altura da cernelha2
m 

 Equação proposta por BURKHOLDER & TOLL (1997):  

  IMC3= pesokg/comprimento da colunam  

 Equação validada para humanos: 

  IMC4= pesokg/comprimento da coluna2
m 

 

 

2.3 Análise estatística 

 

Os registros de ganho de peso por animal, com respectivos dados de 

escore de condição corpórea, porcentagem de gordura corpórea, perímetro 

abdominal, perímetro torácico, perímetro da coxa, IMC1, IMC2, IMC3 e IMC4, foram 

analisados pela técnica estatística multivariada de componentes principais para 

verificar as associações entre as variáveis morfométricas e definir padrões de 

adiposidade na amostra estudada.  

Os resultados foram expressos graficamente e não foram realizados 

testes de inferências. Foram considerados, para análise multivariada de 

componentes principais, os momentos em que o ECC se mostrou diferente, pois 

os registros de mesmo ECC na mesma cadela foram eliminados. Ao final, foram 

considerados 86 registros. 
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Para que as projeções das variáveis fossem mais claramente 

visualizadas nos planos traçados pelo segundo e terceiro eixos fatoriais, realizou-

se a rotação ortogonal, que permitiu melhor separação dos fatores. 

 

 

3 Resultados 

 

A necessidade energética diária para manutenção (NEM) no início do 

experimento era de 662Kcal por animal, baseada na equação para cães 

sedentários (NEM = 132 x (peso atual0,75)) (NRC, 2006). Considerando a fórmula 

da quantidade diária do produto (QDP = NEM / EM*1000) e a energia 

metabolizável (EM) da ração de 3800Kcal/kg, cada cadela deveria consumir em 

média 174g ± 49g. Entretanto, a média do consumo voluntário diário de ração por 

animal foi de 200g ± 30g e, consequentemente, o consumo calórico diário médio 

foi de 760kcal. 

Para calcular a densidade energética fornecida pelos nutrientes 

proteínas, hidratos de carbono e lipídios, a partir dos níveis de garantia, utilizou-se 

os fatores modificados de Atwater, conforme conversão recomendada por CASE 

et al. (1998). Com isso, foi possível determinar que, para cada quilo de ração, as 

calorias fornecidas pelas proteínas, hidratos de carbono e lipídios foram de, 

respectivamente, 880 kcal/kg, 1720 kcal/kg e 1190 kcal/kg. Como o consumo 

médio de ração por animal foi de 200g, a quantidade de calorias fornecidas 

diariamente pelas proteínas foi de 176 kcal, pelos hidratos de carbono de 344kcal 

e pelos lipídios de 238kcal. 

Nos primeiros dias de uso do palatabilizante em pó observou-se 

aumento no consumo, porém algumas cadelas regurgitaram e, nos dias 

seguintes, ajustaram o consumo. 

A expectativa inicial era de que os animais obtivessem no mínimo 15% 

de ganho de peso, no período de 16 semanas. Apesar do sobreconsumo calórico 

observado, ao longo de 36 semanas houve grande variabilidade de resposta por 

parte das cadelas: duas tiveram redução do peso e 24 aumentaram de peso, 

destas, sete ganharam até 9,9%; cinco entre 10% e 14,9%; nove entre 15% e 

19,9% e três apresentaram ganho de peso maior do que 20%. 
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Quatorze cadelas não alcançaram os 15% de ganho de peso propostos 

e apresentaram perda de peso espontânea. As nove cadelas que aumentaram 

entre 15% e 19,9%, tiveram como tempo médio de engorda 27,1 ± 4,8 semanas; 

enquanto que as três que superaram os 20% os alcançaram em 20 semanas. 

 
 

Na Tabela 1 estão os resultados para os três primeiros componentes 

principais que explicam 87% da inércia. 

 
 
TABELA 1 - Componentes principais após rotação ortogonal para as medidas 

morfométricas em cadelas 
 
 

                                                       Componente principal 

 Variáveis (n= 86)  Fator 1 Fator 2 Fator 3 

 Peso (kg)  

0,90 -0,29 -0,25 

 Perímetro abdominal (cm)  

0,94 -0,02 0,14 

 Perímetro torácico (cm)  
0,87 -0,35 -0,05 

 Perímetro da coxa (cm)  
0,63 -0,55 -0,30 

 Gordura corpórea (%)  
0,61 0,68 0,11 

 ECC  
0,63 0,01 0,58 

 IMC1  
0,88 0,34 -0,31 

 IMC2  
0,53 0,75 -0,3 

 IMC3  
0,95 -0,19 0,01 

 IMC4  
0,70 0,0047 0,45 

 Total da inércia acumulada (%)  61 77 87 

 

 

As variáveis mensuradas antes e após o período de ganho de peso, 

bem como, as variáveis calculadas a partir de equações estão distribuídas na 

Tabela 2. Na medida em que as cadelas ganharam peso, os valores de ECC, 

gordura corpórea, perímetros torácico, abdominal e de coxa, bem como os índices 

de massa corpórea aumentaram, com exceção das cadelas 7 e 22, que 

apresentaram redução de peso. 



TABELA 2 – Apresentação das variáveis medidas e calculadas, no inicio e no final do experimento 
 

1
%GC= (-1,7 x MPcm) + ( 0,93 x PAcm) + 5; 

2
IMC1= pesokg/ altura da cernelham ; 

3
IMC2= pesokg/ altura da cernelha

2
m; 

4
IMC3= pesokg/comprimento da colunam; 

5
IMC4= pesokg/comprimento da coluna

2
m 

 

Animal Período de 
tempo 

avaliado 
(quinzenas) 

ECC 
 

Ganho 
de 

peso 
(%) 

Aumento 
perímetro 
torácico  

(%) 

Aumento 
perímetro 
abdominal 

(%) 

Aumento 
perímetro 
da coxa  

(%) 

Gordura 
Corpórea

 
(%) 

IMC1
2
 

(kg/m) 
IMC2

3
 

(kg/
2
m) 

IMC3
4
 

(kg/m) 
IMC4

5
 

(kg/
2
m) 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

1 11 4 6 9,8 2,5 18,1 7,5 6,8 11,6 15,5 17,2 47,8 53,0 10,6 11,8 22,3 24,7 
2 12 4 8 9,8 19,0 42,9 19,7 10,5 22,4 26,7 29,5 87,6 96,7 15,7 17,3 30,1 33,3 
3 16 5 8 17,1 9,8 11,4 4,6 15,0 19,5 25,7 30,2 63,1 74,3 19,0 22,4 34,5 40,7 
4 16 5 7 14,1 2,6 9,8 16,1 10,7 13,7 19,0 21,8 56,6 65,0 13,2 15,1 27,3 31,4 
5 10 5 7 17,5 8,6 22,2 23,1 10,6 19,0 28,6 33,6 68,0 79,9 20,3 23,9 34,5 40,5 
6 9 4 7 22,3 11,8 13,5 -1,0 8,8 13,5 24,0 29,3 55,7 68,1 16,6 20,3 26,8 32,8 
7 6 4 5 -1,0 0,0 8,0 9,7 22,4 25,0 37,3 36,9 143,5 142,0 18,2 18,0 34,1 33,8 
8 9 6 9 27,5 18,4 21,7 27,8 27,4 36,6 29,6 37,7 85,7 109,2 18,5 23,6 33,7 43,0 
9 12 4 7 14,2 7,3 16,6 11,8 12,6 18,8 26,4 30,1 65,6 74,9 18,3 20,9 31,5 36,0 
10 6 5 5 3,4 0,4 4,1 0,7 11,4 12,8 22,9 23,6 59,4 61,4 16,8 17,4 32,2 33,3 
11 14 5 7 15,0 3,6 2,6 7,8 11,9 12,8 28,1 32,3 98,5 113,3 15,7 18,0 30,8 35,4 
12 13 4 7 19,4 16,7 16,3 11,1 8,0 12,6 17,5 20,8 49,2 58,7 14,3 17,0 32,8 39,1 
13 10 4 7 10,1 4,6 8,3 6,4 14,8 18,0 25,1 27,6 70,6 77,8 19,1 21,1 41,2 45,3 
14 16 5 7 14,7 5,0 6,9 0,0 13,0 15,3 20,7 23,9 57,5 66,4 14,8 17,1 29,4 34,0 
15 11 4 5 13,2 -1,0 1,4 -5,6 9,0 9,5 21,4 24,2 60,3 68,2 14,8 16,8 28,9 32,7 
16 11 5 7 6,7 7,6 6,3 18,2 23,5 25,8 28,6 30,5 90,7 96,7 16,7 17,8 31,1 33,1 
17 9 5 6 4,1 0,0 -0,8 0,0 7,1 6,8 23,6 24,6 56,9 59,2 16,9 17,6 29,1 30,3 
18 11 5 7 19,1 4,0 2,6 0,0 8,1 9,1 21,9 26,0 50,8 60,6 15,9 19,0 27,0 32,2 
20 14 5 8 18,5 8,2 10,1 2,6 14,5 18,3 23,6 27,9 60,5 71,7 17,0 20,2 31,6 37,4 
21 11 4 5 6,8 4,9 5,7 -6,6 14,9 16,7 23,0 24,7 71,8 77,1 14,6 15,7 29,1 31,2 
22 6 5 5 -2,4 3,7 -2,6 -3,7 16,5 15,6 24,4 23,8 71,8 70,1 16,0 15,6 30,7 30,0 
23 9 4 8 33,3 14,4 28,1 3,5 8,4 16,8 17,1 22,9 49,0 65,3 13,3 17,8 29,6 39,5 
24 10 4 7 17,0 9,3 17,6 7,8 7,6 13,5 23,4 27,5 58,4 68,8 16,7 19,6 29,8 35,1 
25 10 5 6 5,9 2,9 2,4 0,0 16,9 17,8 28,7 30,6 82,0 87,3 19,3 20,6 37,2 39,6 
26 9 5 8 16,1 10,4 16,5 10,2 14,8 20,7 27,2 31,8 80,0 93,4 16,1 18,8 27,9 32,6 
27 12 4 7 17,4 6,3 8,3 9,4 9,3 12,1 21,1 24,9 52,1 61,6 16,7 19,7 32,5 38,4 

Média 10,9 4,6 6,8 13,4 7,0 11,5 7,0 12,9 16,7 24,3 27,5 69,0 77,7 16,4 18,6 31,0 35,2 
DP 2,82 0,58 1,11 8,16 5,6 10,0 8,8 5,3 6,2 4,6 4,9 20,7 20,4 2,2 2,7 3,7 4,6 
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Na Figura 1 estão indicadas as correlações entre as variáveis 

estudadas. Associações de alta intensidade ocorreram entre peso, perímetro 

torácico e perímetro da coxa; ECC e IMC4; e perímetro abdominal e IMC3. 

Associação de baixa intensidade foi verificada entre peso, IMC3 e perímetro 

abdominal. Os índices de massa corporal 1 e 2 estão associados entre si, porém, 

apresentam fraca associação com a gordura corpórea e o peso. A variável 

gordura corpórea aparece nitidamente separada das demais, configurando como 

antagônica ao perímetro da coxa e peso corpóreo. 
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FIGURA 1 - Representação gráfica das variáveis estudadas nos segundo e terceiro eixos 
da análise fatorial de componentes principais. Peso (peso corporal), Gord 
(gordura corpórea), ECC (escore de condição corporal), PTrx (perímetro 
torácico), Pabdo (perímetro abdominal), Pcoxa (perímetro da coxa), IMC1 
(índice de massa corporal 1), IMC2 (índice de massa corporal 2), IMC3 (índice 
de massa corporal 3), IMC4 (índice de massa corporal 4).  

 

 

ECC 

0,63 

Peso 

0,90 

PTrx 

0,87 

Gord 

0,61 

PCox 

0,63 

PAbd 

0,94 

IMC1 

0,88 

0 

IMC2 

0,53 

IMC3 

0,95 

IMC4 

0,70 



 

 

35 

4 Discussão 

 

As características da amostra estudada, cadelas adultas, sem raça 

definida e submetidas a programa de ganho de peso, devem ser consideradas ao 

se interpretar os resultados do presente estudo. Visando a qualidade dos dados, 

esse estudo foi criterioso com relação ao treinamento da examinadora, bem como 

a seleção do material utilizado para tomada das medidas ao realizar as avaliações 

da conformação corpórea. 

O consumo médio diário da dieta de 200g ± 30g caracterizou balanço 

energético positivo, o que favoreceu o ganho de peso de algumas cadelas, 

mesmo que por período maior do que o esperado. CARNEIRO et al. (2006), 

demonstraram que dieta fornecida à vontade promoveu ganho de peso mais 

acentuado em filhotes de cães da raça Dogue Alemão, em comparação com os 

que receberam dieta restrita. 

Nesta pesquisa, o uso da técnica de análise fatorial de componentes 

principais permitiu, a partir das medidas morfométricas, definir a localização 

preferencial para deposição de gordura subcutânea, durante acompanhamento de 

ganho de peso de cadelas. O sistema eleito foi responsável por 87% da inércia 

total existente, valor considerado de boa resolução por REZENDE et al. (2004). 

Resultados semelhantes a esta pesquisa, com inércia superior a 80%, foram 

observados por OLIVEIRA et al. (2000), ao avaliarem os padrões de adiposidade 

em mulheres. 

Considerando a classificação para escore de condição física elaborada 

por BIOURGE (1997), das 26 cadelas que compuseram o experimento 30,8% 

apresentaram leve oscilação do peso corpóreo; 57,7% foram consideradas com 

sobrepeso, pois alcançaram entre 10% e 20% de ganho de peso e 11,5% obesas, 

já que superaram os 20%. Foi possível observar, também, que as cadelas 

classificadas como obesas, alcançaram o peso máximo em menos tempo que as 

que foram consideradas com sobrepeso, o que pode ser explicado pela provável 

predisposição das mesmas em ganhar peso. 

Observou-se que, o peso apresentou alta associação com os 

perímetros torácico e de coxa e associação baixa com perímetro abdominal. 

STANTON et al. (1992), HAWTHORNE & BUTTERWICK (2000) e BORGES et al. 
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(2008) constataram que a principal alteração morfométrica ocorrida com o 

aumento de peso foi o aumento da medida do perímetro abdominal, porém, é 

importante ressaltar que seus estudos foram realizados com felinos. A influência 

do ganho de peso sobre as medidas dos perímetros abdominal e torácico foi 

demonstrada em estudos feitos em cães por BURKHOLDER & TOLL (1997), 

DIEZ et al. (2002) e CARCIOFI et al. (2005) e, na espécie humana, por ROSS et 

al. (2002). A variação nas respostas obtidas nesses diferentes trabalhos de 

pesquisa corrobora as recomendações de BURKHOLDER & TOLL (1997) quanto 

a necessidade de se avaliar uma ou mais medidas, além do perímetro abdominal. 

Nas cadelas deste estudo, o sobrepeso pôde ser evidenciado pelo 

acúmulo de tecido gorduroso subcutâneo na região torácica. Para CARCIOFI et 

al. (2005), a gordura é depositada, principalmente, no tecido subcutâneo torácico, 

lombar e coccígeo, e também como gordura intra-abdominal. Em mulheres, 

OLIVEIRA et al. (2000), cita que o sobrepeso pôde ser determinado pelo acúmulo 

de gordura, principalmente, nos tecidos subcutâneos das regiões abdominal, do 

braço e da coxa. 

Embora o peso corpóreo e o ECC tenham se apresentado em 

quadrantes opostos pelo vértice, a proximidade deste com o segundo eixo não 

caracteriza antagonismo, sendo mais seguro considerar fraca associação entre 

estas variáveis. Para BURKHOLDER & TOLL (2000), o ECC em conjunto com o 

peso corpóreo demonstra ser um método auxiliar para o monitoramento do estado 

nutricional dos animais. MAWBY et al. (2004) verificaram a confiabilidade da 

classificação do escore de condição corporal em cães, ao correlacionar o método 

com absorciometria de raios-x de dupla energia (DEXA), técnica já validada para 

estimar gordura corpórea. A leve associação entre o ECC e o perímetro 

abdominal confirmou a relação entre essas variáveis, apontando o ECC como 

método adequado para a determinação da obesidade. 

Foi encontrada forte associação entre circunferência abdominal e IMC3, 

sendo este o índice recomendado por BURKHOLDER & TOLL (1997) como o 

mais representativo para expressar a relação entre o peso e comprimento do 

animal. 

O IMC4, baseado na equação utilizada em humanos, apresentou forte 

associação com ECC e com a porcentagem de gordura corpórea e leve 
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associação com o perímetro abdominal, sugerindo que essa equação possa 

refletir o biotipo animal, devendo ser avaliada em novos estudos em cães, 

levando em consideração as diferentes raças dessa espécie. MÜLLER et al. 

(2008) testaram uma equação adaptada, diferente das propostas neste trabalho, 

em que o índice de massa corporal canino (IMCC) foi obtido dividindo o peso (kg) 

pelo quadrado da estatura (m). Consideraram-se como estatura a medida entre a 

base da nuca (articulação atlanto-occipital) e a região do solo, imediatamente 

atrás dos membros posteriores, passando e apoiando a fita sobre a base da 

cauda (última vértebra sacral), mantendo-a exatamente medial às tuberosidades 

ilíacas, sobre o dorso do animal. Os mesmos autores observaram grau de 

correlação altamente significativo entre o IMCC e ECC desenvolvida por 

LAFLAMME (1997). Esse índice não pôde ser avaliado neste experimento, pois 

foi publicado após a sua conclusão, portanto, pode ser considerada como opção a 

mais para quantificar a massa corporal em cães. 

O IMC1 e IMC2 não conferiram equivalência com as demais variáveis, 

provavelmente porque a altura da cernelha não influencia na quantidade de 

gordura depositada, não configurando como índices adequados para avaliação da 

obesidade. 

A equação utilizada para determinar a porcentagem de gordura 

corpórea se mostrou antagônica ao peso, perímetro torácico e perímetro de coxa, 

indicação diferente do preconizado por BURKHOLDER & TOLL (1997) e MAWBY 

et al. (2004), o que pode estar relacionado ao peso dos animais, já que a fórmula 

foi validada para cães com mais de 10 quilogramas de peso. Entretanto, 

demonstrou leve associação com o perímetro abdominal, já que essa foi uma 

variável utilizada para compor a fórmula. Como, neste estudo o peso demonstrou 

maior influência sobre o perímetro torácico, estudos futuros podem ser realizados, 

nos quais o perímetro abdominal seja substituído pelo perímetro torácico, 

adaptando a fórmula sugerida por BURKHOLDER & TOLL (1997), podendo 

contribuir de forma mais fidedigna para a determinação da obesidade em cães.  
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5 Conclusão 

 

A morfometria, especialmente a medida de perímetro torácico, e a 

classificação do escore de condição corporal constituem métodos eficazes para o 

monitoramento da conformação corporal. 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE MULTIVARIADA DA BIOQUÍMICA SANGUÍNEA DE 

CADELAS ADULTAS CASTRADAS ALIMENTADAS AD 

LIBITUM 

 

 

RESUMO 

 

A facilidade de acesso à dietas de alto teor energético, associada a redução de 
atividades físicas têm provocado balanço energético positivo nos animais de 
estimação, consequentemente, favorecendo o surgimento da obesidade. Diante 
do exposto, esse experimento foi desenvolvido no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal de Goiás, com 26 cadelas adultas, castradas e sem raça 
definida, alimentadas com dieta comercial à vontade, durante 36 semanas. O 
acompanhamento metabólico foi realizado mensalmente por meio de avaliação da 
bioquímica sérica (glicose, uréia, creatinina, albumina, triglicérides, colesterol total 
e HDL). O método de análise fatorial de componentes principais foi aplicado com 
o objetivo de verificar as associações entre as variáveis e definir como o ganho de 
peso pôde interferir nas suas variações. A inércia foi de 62%. Nos resultados, 
foram observadas associações entre peso e porcentagem de gordura corpórea; 
entre porcentagem de ganho de peso e uréia; entre glicose e creatinina; e entre 
colesterol total e HDL. Verificou-se antagonismo da albumina com triglicérides, 
colesterol total e HDL. Além disso, a porcentagem de ganho de peso e os teores 
de uréia foram inversamente proporcionais às concentrações de glicose e 
creatinina. Foi possível concluir que, cadelas submetidas à ganho de peso por 
curto período de tempo, foram capazes de desenvolver mecanismos 
compensatórios para manter a homeostase do metabolismo, mantendo as 
concentrações bioquímicas dentro dos valores de referência. 
 
 

Palavras-chave: cães, nutrição clínica, metabolismo, obesidade 

 

 

MULTIVARIABLE ANALYSIS OF THE SANGUINEOUS BIOCHEMISTRY OF 

CASTRATED ADULT FEMALE DOGS FED AD LIBITUM 

 

ABSTRACT 

 

The easy access to a hypercaloric diet, associated to the reduction of physical 
activities, have being propitiate a positive energetic balance to the pets, resulting 
in the obesity. Ahead of the displayed one, this experiment was developed in the 
Veterinarian Hospital of the Federal University of Goiás, with 26 adult female dogs, 
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castrated and without defined brand fed with commercial diet ad libitum, during 36 
weeks. The metabolic accompaniment was carried through, monthly, by means of 
evaluation of the serum biochemistry (glucose, urea, creatinin, albumin, 
triglycerides, total cholesterol and HDL).  The method of factorial analysis of main 
components was applied with the objective to verify the associations between the 
variables and to define how the weight gain could interfere with their variations. 
Inertia was of 62%. In the results, associations between weight and percentage of 
corporal fat had been observed; between percentage of weight gain and urea; 
between glucose and creatinin; and between total cholesterol and HDL. 
Antagonism of the albumin with triglycerides, total cholesterol and HDL were 
verified. Moreover, the percentage of weight gain and the urea concentrations had 
been inversely proportional to the concentrations of glucose and creatinin. So, it 
was possible to conclude that, dogs submitted to the weight gain for a short period 
of time, had been capable to develop compensatory mechanisms to keep the 
homeostasis of the metabolism, keeping the biochemist concentrations of the 
values of reference. 
 
 
 keywords: canine, clinical nutrition, metabolism, obesity 
 

 

1 Introdução 

 

A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura 

corpórea, resultante do desequilíbrio crônico entre a energia ingerida e a energia 

gasta. É uma doença do metabolismo de causa multifatorial, em que estão 

associados determinantes poligênicos e neuroendócrinos à ingestão de nutrientes 

acima das exigências fisiológicas e menor intensidade de atividades físicas 

(JERICÓ et al., 2009), fatores estes responsáveis pelo desenvolvimento 

epidêmico dessa enfermidade em humanos e em seus animais de estimação 

(DIEZ & NGUYEN, 2006; JERICÓ et al., 2009). Dependendo da duração e da 

gravidade, o excesso de peso predispõe ao surgimento de alterações orgânicas 

generalizadas que podem comprometer a saúde e a expectativa de vida do 

animal (LAWLER et al., 2008). 

Para BIOURGE (1997) animais com 10% a 20% acima do peso ideal 

são considerados com sobrepeso e, acima de 20%, são obesos. Porém, os 

efeitos deletérios do ganho de peso podem começar a se manifestar quando o 

peso do corpo excede o peso ideal em 15% (LEWIS et al., 1994). 
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O perfil metabólico compreende uma série de indicadores sangüíneos 

que permite avaliar o status nutricional dos animais e estabelecer as alterações 

bioquímicas conseqüentes da obesidade. Antes de se observar, clinicamente, as 

alterações advindas da obesidade, é possível determinar alterações bioquímicas 

características da ineficiente metabolização ocorrida frente a distúrbios 

nutricionais. 

Ao se estudar as alterações que podem ocorrer em animais com 

progressão de ganho de peso, pode se verificar que, dieta rica em gordura induz 

a resistência à insulina e diminuição da habilidade da insulina em transportar a 

glicose para o tecido periférico (TRUETT et al., 1998; KIM et al., 2003), 

contribuindo para o desenvolvimento de intolerância à glicose (KAIYALA et al., 

1999). 

A albumina, que é produzida exclusivamente no fígado, pode 

apresentar-se alterada devido ao fornecimento de dieta inadequada (MEYER et 

al., 1992). Animais obesos e idosos tornam-se menos ativos e as concentrações 

de lipídios, colesterol e fosfolipídios tendem a aumentar, devido à ineficiente 

metabolização dessas substâncias (JEUSETTE et al., 2005). 

Os teores de uréia sanguínea são indicações do consumo protéico, da 

função renal e servem como índice da velocidade de filtração glomerular, 

podendo estar elevada quando há incremento da ingestão protéica na dieta. A 

dosagem da creatinina pode ser usada como medida da velocidade de filtração 

glomerular (KIRK, 1987). 

Conhecer os valores do perfil bioquímico e suas possíveis variações, 

em cães obesos, permite verificar a dinâmica da obesidade e identificar os efeitos 

deletérios dessa enfermidade, possibilitando a prevenção de danos aos órgãos e 

complicações metabólicas, além de promover um tratamento mais efetivo, com 

bons resultados em longo prazo. 

Diante disso, este trabalho, avaliou as associações entre as variáveis 

bioquímicas sanguíneas mensuradas durante acompanhamento de ganho de 

peso, por meio de análise multivariada de componentes principais. 
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2 Material e métodos  

 

2.1. Animais e delineamento experimental 

 

O experimento foi realizado no Hospital Veterinário da Universidade 

Federal de Goiás, durante 36 semanas. Foram considerados os dados obtidos de 

26 cadelas sem raça definida, adultas, com peso corporal médio inicial de 8,7 ± 

1,6 kg. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 

de Goiás, protocolo 095/2006, seguindo as recomendações da Sociedade 

Brasileira de Ciências em Animais de Laboratório (SBCAL). Ao final do 

experimento os animais foram destinados a proprietários previamente 

cadastrados. 

As cadelas cedidas pelo Centro de Controle de Zoonoses do Município 

de Goiânia foram submetidas à exames clínicos, laboratoriais, aplicação de 

medidas profiláticas contra endo e ectoparasitas e vacinação, e posteriormente à 

ovariosalpingohisterectomia e pós-operatório. Estas atividades duraram 30 dias, 

compondo o período de adaptação, em que foram alimentadas com ração 

comercial para cães adultos (Finotrato®, Rações VB, Jaciara, BR). 

Os animais foram alojados em baias coletivas com comedouros 

individuais, com iluminação e ventilação natural através de aberturas laterais nas 

paredes, em área coberta, com paredes revestidas de azulejos e piso vinílico 

semiflexível, além de terem acesso à área coletiva descoberta, revestida por 

cimento rústico, durante a limpeza das baias. 

Na fase de ganho de peso, os animais receberam ração comercial para 

cães de alto desempenho, à vontade, sendo que esta permanecia sempre 

disponível entre as 7 e 19 horas , sem acesso a petiscos ou alimento caseiro. A 

ração apresentava energia metabolizável próxima de 3800 Kcal/kg, níveis de 

garantia de: umidade 12% (máx.), proteína bruta 25% (mín.), extrato etéreo 14% 

(mín), matéria fibrosa 2% (máx.), matéria mineral 8% (máx.), cálcio 2% (máx.), 

fósforo 1% (mín.) e enriquecimento por quilograma de produto nos seguintes 

níveis: vitamina A 10000 UI/kg, vit. D3 875 UI/kg, vit. E 75 mg/kg, vit. K3 1mg/kg, 

vit. B1 2 mg/kg, vit. B2 4,5 mg/kg, vit. B6 2,12mg/kg, vit. B12 37,5 mcg/kg, ácido 
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pantotênico 15 mg/kg, niacina 31,25 mg/kg, ácido fólico 0,25 mg/kg, biotina 31,25 

mcg/kg, manganês 19,32 mg/kg, zinco 173,29 mg/kg, ferro 213,28 mg/kg, cobre 

19,05 mg/kg, cobalto 10,13 mg/kg, iodo 2,49 mg/kg, selênio 0,47 mg/kg (Finotrato 

Gold®, Rações VB, Jaciara, BR). 

Por dois momentos foi necessária a adição de palatabilizante em pó à 

ração sem alterar a sua formulação e nos momentos de oferecimento da dieta foi 

adotada a técnica de proximidade entre as cadelas para permitir o contato visual, 

com a intenção de gerar incremento da ingestão. 

 

 

2.2 Avaliações corporais 

 

As cadelas foram pesadas, após jejum de 12 horas, a cada sete dias, 

em balança digital com capacidade para 50 kg (Balança digital com plataforma 

fixa - Brasmed® - São Paulo-SP, Brasil).  

A porcentagem de ganho de peso foi obtida a partir da equação de 

porcentagem: %GP = (peso atual – peso inicial) x 100/peso inicial. 

Os animais foram classificados quanto ao escore de condição corporal 

(ECC), quinzenalmente, antes do fornecimento da alimentação, segundo os 

critérios de nove pontos definidos por LAFLAMME (1997). 

Na mesma ocasião, foram mensurados os sítios anatômicos, conforme 

metodologia descrita por BURKHOLDER & TOLL (1997): 

 membro pélvico direito (MP): considerando o comprimento entre a tuberosidade 

do calcâneo e o ligamento patelar médio; 

 perímetro abdominal (PA): os valores foram obtidos no ponto médio entre a asa 

do íleo e a última vértebra torácica. 

A partir dos valores obtidos pelas medidas morfométricas estabeleceu-

se a porcentagem de gordura corporal (%GC) por meio da seguinte equação 

(BURKHOLDER & TOLL, 1997): 

%GC= (-1,7 x MPcm) + ( 0,93 x PAcm) + 5 
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2.3 Avaliação bioquímica 

 

Mensalmente, no período matutino, com os animais em jejum de 12 

horas, foram colhidas amostras de sangue por punção na veia jugular, utilizando 

tubos (Vacutainer®, Franklin Lakes, EUA) com anticoagulante fluoreto para 

dosagem de glicose e sem anticoagulante para os demais exames bioquímicos. O 

sangue foi centrifugado por 10 minutos a 2.500 rpm após a colheita para a 

obtenção de soro ou plasma, conservando as amostras em tubos tipo eppendorf 

(Eppendorf® HQ, Hamburg, DE) sob congelamento (-20ºC) até a determinação 

dos componentes bioquímicos, com exceção da glicose que fora mensurada 

imediatamente. A dosagem dos componentes bioquímicos do sangue foi feita por 

espectrofotometria, à temperatura de 37oC. Todos os testes bioquímicos foram 

realizados por ensaio cinético ou enzimático com o uso de reagentes comerciais 

(LABTEST diagnóstica®, Lagoa Santa, BR). 

Nas amostras de plasma dos cães foi determinada glicose e, nas 

amostras de soro, os seguintes analitos: uréia, creatinina, albumina, triglicérides, 

colesterol total e HDL. A glicose foi dosada pelo método da glicose oxidase, a 

albumina pelo método do verde de bromocresol, a uréia pelo método urease 

Berthelot, a creatinina pela reação do pricato alcalino, o colesterol total pelo 

método colesterol oxidase, o HDL por precipitação com fosfotungstato-magnésio 

e os triglicérides pelo princípio glicerol fosfato oxidase. 

 

 

2.4 Análise estatística 

 

Os registros de peso por animal, juntamente com o escore de condição 

corporal, porcentagem de gordura corpórea, porcentagem de ganho de peso 

corpóreo, com os respectivos dados bioquímicos sanguíneos foram avaliados por 

análise multivariada de componentes principais para o estudo das associações 

entre as variáveis. 

O método de análise fatorial de componentes principais foi utilizado 

para verificar as associações entre as variáveis bioquímicas e definir como o 

ganho de peso pôde interferir nas suas variações. 
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Os resultados foram graficamente expressos, sem testes de 

inferências. A representação gráfica das variáveis, após o cálculo dos eixos 

fatoriais, foi expressa no espaço por meio de coordenadas e apresentam valor 

que varia de 0 a 1, que corresponde à sua associação com cada coordenada.  

 

 

3 Resultados  

 

Assim que se introduziu a dieta à vontade, houve aumento voluntário 

no consumo da ração, porém, em seguida o consumo reduziu e se estabilizou. 

Nos primeiros dias de uso do palatabilizante houve aumento no consumo, porém 

algumas cadelas regurgitaram e, nos dias seguintes, ajustaram o consumo. 

Dos 155 momentos obtidos inicialmente, não houve boa inércia total 

(apenas 45%). Foi verificado que, dentro da sequência usual, algumas cadelas 

emagreciam ou permaneciam no mesmo patamar. Os momentos daquelas que 

perderam peso foram eliminados da análise e das que mantiveram o peso, 

apenas um dos momentos foi mantido. Em cadelas com progressão de peso, 

foram considerados o primeiro e o último peso, para forçar o contraste exigido 

pela teoria. Com este procedimento, apenas 46 momentos foram mantidos. 

Na Tabela 1 estão apresentadas as variáveis mensuradas antes e após 

o período de ganho de peso. Ao longo de 36 semanas em que os animais foram 

submetidos à sobrealimentação foi possível observar que as alterações referentes 

ao peso corpóreo foram heterogêneas, pois, uma cadela teve redução do peso 

corpóreo; oito obtiveram até 9,9% de ganho de peso, cinco acrescentaram entre 

10 e 14,9%, nove cadelas tiveram acréscimo de peso entre 15 e 19,9% e três 

apresentaram ganho de peso maior que 20%. 



TABELA 1 – Apresentação das variáveis mensuradas, no inicio e no final do experimento 

Animal 

Período de 
 tempo 

 avaliado 
(meses) 

Peso 
 (kg) 

Ganho 
de peso 

(%) 
ECC 

Gordura 
corpórea  

(%) 

Glicose 
(mg/dL) 

Uréia 
(mg/dL) 

Creatinina 
(mg/dL) 

Albumina 
(g/dL) 

Triglicérides 
(mg/dL) 

Colesterol 
total 

(mg/dL) 

HDL 
(mg/dL) 

Inicial Final Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

1 6 5,1 5,6 9,8 4 6 6,8 11,6 95,0 79,0 39,7 34,8 0,9 1,0 2,4 3,3 40,0 45,0 107,6 135,0 80,0 102,0 

2 6 8,2 9,0 9,8 4 8 10,5 22,4 82,0 77,0 23,0 49,8 1,1 1,1 2,4 3,0 43,0 50,0 190,3 171,0 142,0 110,0 

3 8 10,5 12,3 17,1 5 8 15,0 19,5 79,0 103,0 33,1 45,2 1,1 1,2 2,8 2,7 35,0 29,0 147,2 137,2 79,0 70,0 

4 8 6,4 7,3 14,1 5 7 10,7 13,7 93,0 83,0 33,6 52,3 1,1 0,9 3,5 3,4 46,0 50,0 114,2 128,2 89,0 71,0 

5 6 12,0 14,1 17,5 5 7 10,6 19,0 97,0 83,0 33,6 65,7 1,3 1,3 3,0 2,9 26,0 68,0 182,5 176,0 108,0 104,0 

6 5 10,3 12,6 22,3 4 7 8,8 13,5 102,0 91,0 29,9 62,6 1,0 1,0 3,3 3,1 24,0 25,0 154,2 177,1 107,0 115,0 

7 3 9,7 9,6 -1,0 4 5 22,4 25,0 90,0 84,0 18,3 45,0 1,4 1,2 2,5 3,3 43,0 25,0 103,2 121,4 71,0 82,0 

8 5 10,2 13,0 27,5 6 9 27,4 36,6 94,0 85,0 38,5 39,8 1,0 0,6 2,1 3,3 76,0 51,0 181,5 209,1 77,0 115,0 

9 6 10,6 12,1 14,2 4 7 12,6 18,8 112,0 75,0 36,2 47,4 1,1 1,1 1,5 3,5 42,0 27,0 190,4 175,4 86,0 102,0 

10 3 8,8 9,1 3,4 5 5 11,4 12,8 96,0 78,0 38,0 50,0 1,3 0,9 2,7 2,9 52,0 50,0 159,3 129,0 102,0 95,0 

11 7 8,0 9,2 15,0 5 7 11,9 12,8 103,0 96,0 32,5 51,8 1,1 1,0 1,5 3,4 44,0 29,0 195,9 110,7 102,0 62,0 

12 7 6,2 7,4 19,4 4 7 8,0 12,6 91,0 79,0 44,8 39,0 1,0 0,9 2,1 3,5 32,0 34,0 181,8 123,6 155,0 83,0 

13 5 8,9 9,8 10,1 4 7 14,8 18,0 102,0 87,0 29,0 52,1 1,3 1,1 1,8 3,2 29,0 41,0 186,2 129,5 106,0 88,0 

14 8 7,5 8,6 14,7 5 7 13,0 15,3 112,0 90,0 28,8 54,0 1,4 1,1 1,6 3,2 45,0 23,0 128,0 125,7 116,0 62,0 

15 6 7,6 8,6 13,2 4 5 9,0 9,5 96,0 74,0 31,6 55,6 1,0 1,2 2,3 3,5 54,0 40,0 192,9 139,6 138,0 99,0 

16 6 9,0 9,6 6,7 5 7 23,5 25,8 110,0 82,0 30,2 36,0 0,9 1,0 2,8 3,2 61,0 30,0 173,8 130,1 97,0 69,0 

17 5 9,8 10,2 4,1 5 6 7,1 6,8 90,0 100,0 29,6 39,8 1,0 0,9 2,8 3,1 44,0 52,0 185,3 152,6 90,0 82,0 

18 6 9,4 11,2 19,1 5 7 8,1 9,1 100,0 90,0 35,2 29,5 0,8 1,0 2,9 3,2 49,0 28,0 189,7 129,8 116,0 85,0 

19 5 9,2 9,5 3,3 5 5 15,9 15,4 100,0 89,0 40,2 38,5 0,9 1,0 2,2 3,0 58,0 50,0 201,4 138,7 126,0 89,0 

20 7 9,2 10,9 18,5 5 8 14,5 18,3 110,0 83,0 32,3 52,3 1,1 1,0 1,4 3,5 60,0 38,0 133,1 111,1 113,0 69,0 

21 6 7,4 7,9 6,8 4 5 14,9 16,7 105,0 80,0 38,5 42,3 1,1 0,9 2,4 3,3 48,0 47,0 198,6 158,6 116,0 85,0 

23 5 6,0 8,0 33,3 4 8 8,4 16,8 106,0 90,0 44,2 49,3 1,0 0,6 2,9 2,3 38,0 44,0 182,0 214,9 141,0 112,0 

24 6 9,4 11,0 17,0 4 7 7,6 13,5 75,0 82,0 26,8 68,2 1,3 1,1 3,7 2,4 49,0 24,0 186,6 121,3 87,0 72,0 

25 5 10,1 10,7 5,9 5 6 16,9 17,8 100,0 74,0 40,9 50,6 0,9 1,1 2,7 2,9 39,0 45,0 158,6 189,5 96,0 104,0 

26 5 9,3 10,8 16,1 5 8 14,8 20,7 104,0 71,0 30,9 46,0 0,9 0,6 2,7 3,3 39,0 27,0 151,5 154,2 120,0 78,0 

27 6 8,6 10,1 17,4 4 7 9,3 12,1 102,0 65,0 38,7 67,1 1,4 1,3 2,8 3,1 43,0 27,0 194,1 133,7 91,0 69,0 

Média        97,9 83,5 33,8 48,6 1,1 1,0 2,5 3,1 44,6 38,4 168,1 147,0 105,8 87,5 

DP        9,6 8,8 6,2 10,0 0,2 0,2 0,6 0,3 11,4 11,9 29,7 28,7 22,0 16,9 
 

Valores referência (*KANEKO et al. 1997; 
#
BUSH, 1999) 

 
65 – 118* 21 – 60* 0,5 – 1,5* 2,0 – 3,6* 50 – 100

#
 - 135 – 270* - 



 

 

50 

Na Tabela 2 estão indicados os resultados para os três primeiros 

componentes principais que explicam 62% da inércia. 

 

 

TABELA 2 - Componentes principais após rotação ortogonal para as 

bioquímicas sanguíneas em cadelas do experimento 

 

 Componente principal 

Variáveis (n= 46) Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Peso (kg) 
0,31 0,21 0,32 

Escore de condição corporal (ECC) 
0,5 -0,02 0,12 

Gordura corpórea (%) 
0,17 0,27 0,58 

Ganho de peso (%) 
0,49 0,0037 -0,09 

Glicose 
-0,22 -0,3 0,22 

Albumina 
0,36 -0,14 -0,38 

Uréia 
0,31 0,17 -0,04 

Creatinina 
-0,12 -0,32 0,29 

Triglicérides 
-0,19 0,32 0,37 

Colesterol total 
-0,08 0,59 -0,13 

HDL 
-0,23 0,45 -0,33 

Total da inércia acumulada (%) 30 50 62 

 

 

Na Figura 1 está representado o posicionamento de cada variável 

segundo os valores das associações das variáveis para Fator 1 e Fator 2. O valor 

da correlação positiva correspondente ao terceiro eixo (Fator 3) está representado 

ao lado do nome das variáveis. A inércia do presente sistema tridimensional foi de 

62%. As associações são observadas no espaço, pela proximidade euclidiana 

(distância no espaço) e verificou-se associação de alta intensidade, entre peso e 

porcentagem de gordura corpórea; entre porcentagem de ganho de peso e uréia; 

entre glicose e creatinina; e entre colesterol total e HDL. 
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FIGURA 1. Representação gráfica das variáveis estudadas nos primeiro e segundo 

eixos da análise fatorial de componentes principais. Variáveis: Peso (peso 
corporal), Gord (gordura corpórea), Ganho (% ganho de peso), ECC 
(escore de condição corporal), Glico (glicose), Albu (albumina), Uréia, 
Creat (creatinina), Trig (triglicérides), Coles (colesterol total) e HDL.  

 

 

Foi possível observar antagonismo da albumina com os triglicérides, 

colesterol total e HDL. Além disso, a porcentagem de ganho de peso e os teores 

de uréia foram inversamente proporcionais às concentrações de glicose e 

creatinina. 
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4 Discussão 

 

Os resultados do presente estudo devem ser interpretados levando-se 

em consideração as características da amostra estudada, cadelas adultas, 

castradas e sem raça definida, submetidas a programa de ganho de peso. 

A redução no consumo alimentar nos dias seguintes ao início da 

sobrealimentação, sugere aumento da saciedade ocasionada pela elevação nas 

concentrações de substratos metabólicos plasmáticos como glicose, triglicérides e 

colesterol, semelhante ao observado por HIMAYA et al. (1997), que verificaram 

maior saciedade e aumento nas concentrações plasmáticas de glicose e 

triglicérides após refeições ricas em gordura. 

Os 62% da inércia total detectada pelo sistema de análise multivariada, 

é um valor considerado por REZENDE et al. (2004) como de bom domínio sobre a 

variação experimentada pelas variáveis. Para SAMPAIO (1993), em sistemas com 

inércias mais baixas, inferiores a 70%, as associações buscadas podem 

claramente se manifestar. 

Neste estudo, o ganho de peso aliado ao consumo à vontade da dieta 

não elevaram as concentrações de glicose. Em estudos realizados por DIEZ et al. 

(2004) utilizando cães Beagles que ingeriram alimentos com 23,8% e 47,5% de 

proteína bruta, não foi possível observar diferenças significativas na concentração 

de glicose entre os grupos, e concluíram que as dietas utilizadas não interferiram 

neste parâmetro. Da mesma forma, SILVEIRA et al. (2004) não verificaram 

diferenças significativas ao avaliarem o perfil glicêmico de cães alimentados com 

quatro fontes diferentes de amido. Por outro lado, GONZÁLEZ et al. (2003), ao 

avaliarem o perfil bioquímico sanguíneo de grupos de cães submetidos a três 

dietas diferentes, caseira, mista e comercial, constataram concentração superior 

(102,9 mg/dL) de glicose nos animais alimentados com dieta mista, sugerindo 

consumo energético acima do necessário. 

A concentração plasmática de glicose permaneceu dentro dos 

intervalos de referência (KANEKO et al., 1997), da mesma forma foi verificada por 

BIOURGE et al. (1997), COHN et al. (1999), HOENIG et al. (2002) e 

GONÇALVES (2006) ao trabalharem com felinos obesos e por FARIA et al. 
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(2005) ao compararem a glicemia de cães obesos (59,9 mg/dL) com não obesos 

(58,6 mg/dL). 

Na Figura 1, é possível observar que as variáveis peso, gordura 

corpórea, porcentagem de ganho de peso apresentaram-se antagônicas à 

concentração de glicose. As pequenas variações nas médias das concentrações 

de glicose podem ser atribuídas ao fato das dietas hiperlipídicas reduzirem os 

estoques de glicogênio, conforme relatado por AOKI & SEELAENDER (1999) e 

KIM et al. (2000). Entretanto, é importante ressaltar que esses resultados foram 

obtidos em humanos, frente à exposição prolongada a dietas hipercalóricas aliada 

ao efeito do treinamento físico, em que ocorreu melhora no metabolismo de 

carboidratos, aumentando o conteúdo de glicogênio e diminuindo a glicemia. 

A ração utilizada neste experimento, com maior teor protéico, 

associada ao aumento do volume ingerido pode ter contribuído para que 

houvesse aumento da concentração de uréia sanguínea, porém, ao longo do 

experimento, permaneceu dentro dos intervalos de referência estabelecidos por 

KANEKO et al. (1997) e se apresentaram próximos aos valores de 33,2 mg/dL 

observados por GONZÁLEZ et al. (2001). Da mesma forma, FERREIRA (2006), 

avaliando o estado nutricional de cães submetidos à dietas com níveis diferentes 

de proteína bruta (12%, 22% e 32% de PB), observou maior concentração sérica 

de uréia nos animais que receberam dietas mais protéicas, ainda que dentro do 

intervalo de referência. De modo semelhante, os resultados aqui obtidos 

revelaram que o consumo de ração com maior teor protéico (25% PB) em relação 

à ração fornecida anteriormente aos animais acarretou apenas diferença 

numérica de uréia sérica, corroborando também os achados de DIEZ et al. (2004), 

que observaram variações semelhantes em relação às concentrações do analito, 

respectivamente 24,02 mg/dL e 26,43 mg/dL, para animais que ingeriram 

alimentos com 23,8% e 47,5% de proteína bruta. 

No presente estudo, as concentrações séricas médias de creatinina 

permaneceram dentro dos intervalos de referência (KANEKO et al., 1997) e 

próximos do relatado por FERREIRA (2006) que foi de 1,17 mg/dL para cães 

recebendo dieta com 22% de PB e 1,09 mg/dL nos que receberam 32% de PB. 

Entretanto, foram menores que os valores entre 1,2 mg/dL e 1,7 mg/dL 
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observados por GONZÁLEZ et al. (2001), ao avaliarem o perfil bioquímico de uma 

população de cães da cidade de Porto Alegre.  

O antagonismo observado neste estudo entre creatinina e a 

conformação corporal (peso, porcentagem de ganho de peso e porcentagem de 

gordura corpórea), pode ter sido resultante do maior consumo de proteína, que 

provocou aumento da taxa de depuração da maioria dos produtos nitrogenados 

provenientes do metabolismo de proteínas (SINGER, 2003), resultando na maior 

excreção urinária de creatinina, refletindo no seu teor sanguíneo. 

Neste estudo, ocorreu aumento dos valores de concentração média da 

albumina após o período de ganho de peso, em que os animais estavam sendo 

alimentados com dieta com 25% de proteína bruta, comparado ao período basal 

em que as cadelas recebiam ração com 22% de proteína bruta, porém não 

excedeu os valores de referência (KANEKO et al., 1997). Valores semelhantes 

(2,3 g/dL) ao momento inicial foram observados por GONZÁLEZ et al. (2003) em 

um grupo de cães alimentados com sobras de alimento caseiro.  

O aumento nas concentrações de albumina, neste trabalho, foi 

diretamente relacionado ao consumo protéico, assim como foi observado por 

SWANSON et al. (2004), que encontraram valores mais elevados de albumina em 

grupos de cães sadios (adultos e filhotes), que ingeriram dieta com maior valor 

protéico em comparação a outra dieta menos protéica; bem como foi observado 

por FERREIRA (2006) ao avaliar esse analito em cães recebendo três tipos de 

dieta com diferentes teores protéicos. 

Antes de iniciar o programa alimentar à vontade verificou-se que o 

valor médio de colesterol de 168,1 mg/dL esteve dentro dos valores fisiológicos 

para a espécie que variam de 135 a 270 mg/dL (KANEKO et al., 1997), porém 

apresentou-se acima do valor observado por AMARAL et al. (1996) (131,5 mg/dL) 

em cães que recebiam ração comercial normocalórica e do observado por 

GONZALÉZ et al. (2001) que foi de 155,2 mg/dL. Após o período de ganho de 

peso, a média deste metabólito reduziu para 147 mg/dL. Embora COLES (1986) e 

MEYER et al. (1995) tenham afirmado que a dieta é um dos fatores mais 

influentes nas concentrações de colesterol plasmático, neste caso, o uso de 

alimentação balanceada, por período relativamente limitado, mesmo com teores 



 

 

55 

lipídicos, protéicos e energéticos mais altos, não foram suficientes para elevar 

esse analito.  

O HDL conhecido como “bom colesterol” seguiu o decréscimo dos 

demais lipídios antes (105,8 mg/dL) e após (87,5 mg/dL) o fornecimento de ração 

à vontade. DOWNS et al. (1993) dosaram a lipoproteína HDL em cinco raças de 

cães e encontraram diferenças significativas entre as raças. Nos Beagles, a 

média encontrada para HDL foi 133,98 mg/dL, valor superior ao observado nos 

dois momentos deste estudo. Já MARCONCIN (2008), trabalhando com animais 

da mesma raça, encontraram as médias de HDL de 96,7 mg/dL. Embora tenha 

ocorrido o decréscimo da média, os valores encontrados foram semelhantes aos 

encontrados por outros autores, o que sugere que suas concentrações 

permaneceram dentro de valores fisiológicos e foram benéficas aos animais. 

Conforme descrito por CASE et al. (1998) e BUSH (1999), o HDL é responsável 

pelo transporte do colesterol das células periféricas até o fígado, contribuindo com 

o decréscimo do colesterol total observado. 

Na Figura 1 é possível observar que houve antagonismo entre 

albumina e os metabólitos da gordura - triglicérides, colesterol total e HDL. As 

concentrações de albumina são inversamente proporcionais aos teores de 

colesterol, já que aquela é utilizada para a formação das lipoproteínas (BUSH, 

1999). O aumento das concentrações de albumina neste trabalho demonstra que 

sua utilização para a formação das lipoproteínas reduziu, refletindo na redução 

dos teores de triglicérides, colesterol total e HDL, pois, conforme informa VILELA 

(2006), o colesterol é sintetizado pelo fígado e regulado por sistema 

compensatório, em que, quanto maior for a ingestão de gordura proveniente dos 

alimentos, menor é a quantidade sintetizada pelo fígado, o que pode justificar a 

ocorrência, neste estudo, da redução dos lipídeos séricos após a introdução de 

dieta com maior teor protéico e lipídico. 

Da mesma forma, houve alteração das concentrações de triglicérides 

com o aumento do consumo da dieta, com o valor médio reduzindo de 44,6 mg/dL 

para 38,4 mg/dL, estando em ambos os momentos abaixo dos valores de 50 a 

100 mg/dL referenciadas por BUSH (1999). Já JEUSETTE et al. (2005) 

observaram concentrações elevadas desse metabólico em cães obesos crônicos, 

diferente deste estudo em que os animais apresentavam obesidade aguda.  
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É importante ressaltar que, em cadelas submetidas à 

ovariohisterectomia, as concentrações de triglicérides podem apresentar discreta 

redução (SCHMIDT et al., 2004). Este estudo, em que foram utilizadas cadelas 

submetidas à ovariohisterectomia, revelou comportamento similar ao observado 

por SCHMIDT et al. (2004) em cadelas nos 10 meses subseqüentes à 

ovariohisterectomia. A ação específica dos esteróides estrogênicos parece estar 

relacionada à atividade da enzima lipase hepática cuja função é degradar os 

fosfolipídios e os triglicerídeos do HDL, ou seja, níveis adequados de estrógenos 

suprimem fisiologicamente a atividade da lipase hepática, elevando os valores 

principalmente de HDL (BASDEVANT, 1992). Já neste caso, em que as cadelas 

foram submetidas à ovariohisterectomia, a supressão estrógena pode ter 

desencadeado o aumento da lipase hepática que atua sobre os lipídeos, 

contribuindo para a redução das suas concentrações. 

A dificuldade em promover o ganho em peso nas cadelas deste 

trabalho, pode ser respaldada no fato dos animais aqui utilizados não 

apresentarem raça definida, portanto não se enquadrarem dentro das raças com 

predisposição a obesidade citadas por JERICÓ et al. (2006), especialmente, 

Beagle, Cocker Spaniel, Dachshund, Poodle e Labrador. 

Adicionalmente, pela maior variabilidade alélica dos animais híbridos, 

provavelmente a maioria das cadelas desse estudo, não manifestavam genes 

para a obesidade, pois segundo HEDEBRAND et al. (2001), dentre as várias 

causas para a manifestação da obesidade, estão às mutações genéticas (de 

ordem mono ou poligênicas), nos receptores ou nos elementos regulatórios dos 

hormônios e neuropeptídeos que outrora seriam os responsáveis pela 

manutenção da homeostase corporal. 

Neste estudo, os animais manifestaram sobrepeso e obesidade aguda 

e, mesmo sendo mantidos neste estado pelo período mínimo de quatro semanas, 

as manifestações laboratoriais não espelharam as alterações comumente 

encontradas nos ambulatórios veterinários, onde são examinados animais, 

frequentemente pertencentes às raças predispostas ao ganho de peso, que, 

geralmente, recebem dieta mista e que apresentam essa doença nutricional de 

forma crônica. O sobrepeso agudo, determinado pelo tempo relativamente curto, 

a não predisposição racial dos animais e a utilização de ração balanceada não 
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desencadearam alterações na bioquímica sanguínea que poderiam levar à 

instalação de síndrome metabólica, caracterizada, principalmente por intolerância 

à glicose, dislipidemia e alterações cardiovasculares descritas por FONSECA et 

al. (2004), demonstrando a habilidade por parte do organismo das cadelas em 

manter a homeostase frente a mudança alimentar durante o período observado. 

 

 

5 Conclusões 

  

Cadelas sem raça definida, castradas e submetidas à ganho de peso 

pelo fornecimento de ração à vontade, por período de tempo limitado, foram 

capazes de desenvolver mecanismos compensatórios para manter a homeostase 

metabólica, mantendo as concentrações de bioquímica sanguínea dentro dos 

valores de referência. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A utilização de dieta balanceada é imprescindível para a manutenção 

da saúde dos animais de estimação, sendo uma das medidas principais para 

prevenção do ganho de peso. As consequências da obesidade constituem 

advertência para investimentos na qualidade de vida dos animais, especialmente, 

em relação à melhoria dos hábitos alimentares e ao estímulo aos exercícios 

físicos. 

Ações educativas e medidas de tratamento e profiláticas de 

enfermidades nutricionais visando a saúde dos animais domésticos constituem a 

melhor forma para reduzir a incidência das doenças advindas da obesidade, ou 

pelo menos, retardar as suas consequências. 

A utilização de cadelas sem raça definida foi uma opção necessária 

para se atender à faixa etária proposta pelo delineamento experimental, porém 

não se enquadra nas raças predispostas ao ganho de peso, o que causou o 

prolongamento do experimento. Diante disso, para facilitar a realização de 

experimentos futuros que proponham estimular o ganho de peso, a utilização de 

cães pertencentes a raças predispostas à obesidade pode favorecer a redução do 

tempo de engorda e até mesmo aumentar a porcentagem de ganho de peso 

equiparando com as alterações observadas na rotina clínica.   

O pronto acesso aos fabricantes da ração foi fundamental para trocar 

conhecimentos nutricionais e estabelecer a dieta mais adequada ao proposto 

nesse trabalho, demonstrando que as parcerias entre a universidade e os 

diversos seguimentos comerciais são de suma importância para subsidiar as 

ações e os projetos desenvolvidos pelos pesquisadores. 

As variáveis morfométricas deste estudo foram escolhidas por serem 

de fácil aplicação, de baixo custo e passíveis de serem mensuradas nos 

consultórios durante exame clínico ou, até mesmo, pelo proprietário que tem 

papel fundamental no acompanhamento do peso durante a vida do animal.  

As bioquímicas sanguíneas estabelecidas para este experimento 

permitem o acompanhamento metabólico dos animais submetidos à 

desequilíbrios nutricionais e possibilitam distinguir o momento em que o 
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organismo está mantendo a homeostasia, daquele em que as alterações já se 

manifestam. 

O método estatístico foi adequado para estabelecer as associações 

entre o ganho de peso e as medidas morfométricas e as bioquímicas sanguíneas, 

de forma a favorecer o conhecimento das alterações envolvidas. O leque de 

variáveis que podem ser testadas, de forma diferente e ao mesmo tempo pela 

análise multivariada em animais obesos ainda é amplo e certamente, passível de 

complementações futuras, abrindo novas possibilidades na interpretação dos 

fenômenos bioquímicos e fisiopatológicos observados nos consultórios 

veterinários, favorecendo a aplicação desses conhecimentos em prol do bem 

estar dos animais.  

O desenvolvimento deste experimento demonstrou que o trabalho em 

equipe é imprescindível para a concretização de estudos que envolvem animais 

durante período indeterminado em que se propõe coleta de dados numerosa, 

além de possibilitar o estudo multidisciplinar das diversas especialidades clínicas 

de interesse à saúde dos animais. 

Estudos futuros envolvendo as variáveis aqui testadas, juntamente com 

novas propostas de equações, certamente permitirão a validação de técnicas 

aplicáveis na medicina veterinária e elucidarão as alterações advindas do ganho 

de peso, favorecendo a determinação de protocolos de tratamento conforme as 

complicações observadas no animal obeso.   
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ANEXO 1 

 
Tabela 1 - Apresentação das variáveis morfométricas medidas, no início e no final 
do experimento 
 

 
 

Animal 

AC
1
 

(m) 
CC

2
 

(m) 
MP

3
 

(cm) 
Peso 
(kg) 

Perímetro 
Torácico 

(cm) 

Perímetro 
Abdominal 

(cm) 

Perímetro 
de coxa 

(cm) 

1 0,3 0,5 14,7 5,1 5,6 40,5 41,5 28,8 34,0 20,0 21,5 
2 0,3 0,5 13,3 8,2 9,0 42,0 50,0 30,1 43,0 23,4 28,0 
3 0,4 0,5 17,2 10,5 12,3 54,2 59,5 42,2 47,0 28,2 29,5 
4 0,3 0,5 14,2 6,4 7,3 45,8 47,0 32,8 36,0 22,4 26,0 
5 0,4 0,6 18,6 12,0 14,1 54,8 59,5 40,1 49,0 26,8 33,0 
6 0,4 0,6 18,0 10,3 12,6 51,0 57,0 37,0 42,0 28,8 28,5 
7 0,3 0,5 9,0 9,7 9,6 48,0 48,0 35,2 38,0 23,7 26,0 
8 0,3 0,5 11,5 10,2 13,0 51,5 61,0 45,2 55,0 22,7 29,0 
9 0,4 0,6 17,6 10,6 12,1 54,5 58,5 40,3 47,0 25,5 28,5 

10 0,4 0,5 16,5 8,8 9,1 50,8 51,0 37,0 38,5 27,8 28,0 
11 0,3 0,5 17,0 8,0 9,2 46,8 48,5 38,5 39,5 25,5 27,5 
12 0,4 0,4 14,7 6,2 7,4 42,0 49,0 30,1 35,0 23,4 26,0 
13 0,4 0,5 16,7 8,9 9,8 48,3 50,5 41,1 44,5 24,9 26,5 
14 0,4 0,5 15,0 7,5 8,6 46,2 48,5 36,0 38,5 24,0 24,0 
15 0,4 0,5 16,5 7,6 8,6 48,0 47,5 34,5 35,0 27,0 25,5 
16 0,3 0,5 11,0 9,0 9,6 46,0 49,5 40,0 42,5 22,0 26,0 
17 0,4 0,6 19,2 9,8 10,2 52,0 52,0 37,3 37,0 29,0 29,0 
18 0,4 0,6 19,5 9,4 11,2 50,0 52,0 39,0 40,0 30,0 30,0 
20 0,4 0,5 16,0 9,2 10,9 49,0 53,0 39,5 43,5 27,3 28,0 
21 0,3 0,5 13,3 7,4 7,9 44,8 47,0 35,0 37,0 27,3 25,5 
22 0,3 0,5 14,0 8,3 8,1 48,2 50,0 38,0 37,0 27,0 26,0 
23 0,4 0,5 15,5 6,0 8,0 43,7 50,0 32,0 41,0 22,7 23,5 
24 0,4 0,6 18,0 9,4 11,0 48,5 53,0 35,7 42,0 28,3 30,5 
25 0,4 0,5 16,0 10,1 10,7 48,6 50,0 42,0 43,0 29,0 29,0 
26 0,3 0,6 15,1 9,3 10,8 48,0 53,0 38,2 44,5 25,4 28,0 
27 0,4 0,5 17,2 8,6 10,1 48,0 51,0 36,0 39,0 26,5 29,0 

 
1
AC = Altura da cernelha; 

2
CC = Comprimento corporal; 

3
MP = Membro pélvico direito 

 


