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Convulsão relacionada à grave hiperlipidemia em gato – Relato de caso 

Resumo 

 

As alterações no metabolismo dos lipídios são pouco comuns na Medicina 

Felina. Estas afecções podem ocorrer devido a uma alteração primária no 

metabolismo das lipoproteínas ou como consequência de doenças  sistêmicas 

como diabetes mellitus, hipotireoidismo, pancreatite, síndrome nefrótica, 

hiperadrenocorticismo, colestase e obesidade. Os sinais clínicos mais comuns 

são diarreia, vômitos, desconforto abdominal e xantomas cutâneos. Os quadros 

mais graves podem levar à pancreatite, alterações neurológicas e 

comportamentais. O uso da terapia farmacológica e do manejo dietético rigoroso 

com uma alimentação com baixo teor de gorduras são imprescindíveis para 

resolução dos sinais clínicos e prevenção de recidivas do quadro em gatos 

predispostos a alterações no metabolismo lipídico. O presente trabalho tem como 

objetivo relatar um caso de convulsão associada à  grave hiperlipidemia em gato. 

 
Palavras-chaves: felinos, dislipidemia, dieta, tratamento 
 

Seizure related to severe hyperlipidemia in cat- Case report 

Abstract 

 

Disturbances in lipid metabolism are uncommon in Feline Medicine. These 

conditions may occur due to a primary alteration in lipoprotein metabolism or as a 

consequence of systemic diseases such as diabetes mellitus, hypothyroidism, 

pancreatitis, nephrotic syndrome, hyperadrenocorticism, cholestasis and obesity. 

The most common clinical signs are diarrhea, vomiting, abdominal discomfort and 

cutaneous xanthomas. More severe cases can lead to pancreatitis, neurological 

and behavioral changes. The use of pharmacological therapy and strict dietary 

management with a low fat diet are essential to the resolution of clinical signs and 

prevention of recurrence of the disease in cats predisposed to changes in lipid 

metabolism. The present study aims to report a case of seizure associated with 

severe hyperlipidemia in cat. 

 
Key-words: felines, dyslipidemia, diet, treatment 
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Introdução 

 As alterações no metabolismo dos lipídios são pouco comuns na Medicina 

Felina. Estas afecções podem ocorrer devido a uma alteração primária no 

metabolismo das lipoproteínas ou como conseqüência de uma doença sistêmica. 

O termo hiperlipidemia ou hiperlipemia se refere à concentração anormalmente 

elevada de lipídeos no soro ou no plasma. Quando estamos diante de uma 

hiperlipidemia, esta pode caracterizar-se por níveis elevados de colesterol, de 

triglicerídeos ou de ambos. Os gatos acometidos podem apresentar maior risco 

de desenvolver pancreatite, diabetes mellitus e alterações neurológicas em casos 

mais avançados. Dessa maneira, a instituição do manejo alimentar adequado e 

do tratamento farmacológico imediato é importante para ajudar a solucionar ou 

reduzir os danos relacionados à hiperlipidemia crônica, além de auxiliar na 

prevenção de gatos com predisposição para a doença. O objetivo desse trabalho 

é relatar um caso de convulsão associada à grave hiperlipidemia em gato. 

Lipídios 

Os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir de ácidos graxos e 

álcool, essenciais para o sistema fisiológico dos mamíferos. Desempenham 

importantes funções no organismo como fornecimento de energia para as células, 

composição das membranas celulares, cofator de reações químicas e isolamento 

térmico nos animais endotérmicos (BAUER, 2004; NELSON et al., 2010). 

 

Metabolismo dos lipídios 

 A hiperlipidemia pode ser traduzida por qualquer alteração no metabolismo 

lipídico. Esta disfunção pode afetar a absorção, síntese e esterificação dos 

lipídios, síntese das lipoproteínas e ligação com receptores, na formação e 

circulação da bile e o transporte inverso do colesterol (NELSON et al., 2010). 
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Absorção dos lipídios 

O colesterol e os triglicerídeos são absorvidos no intestino delgado. O 

colesterol pode proceder dos alimentos (colesterol exógeno) ou da secreção biliar 

e da descamação das células epiteliais do intestino (colesterol endógeno), que 

pode representar até 50% do colesterol total presente na luz do intestino delgado. 

A absorção requer a presença de ácidos biliares e formação de micela. O fígado 

produz os ácidos biliares que são transportados através da bile para o intestino 

delgado. Na luz intestinal, os ésteres de colesterol das micelas sofrem hidrólise 

pelas lípases pancreáticas em ácidos graxos livres e monoglicerídeos. Os ácidos 

graxos são os principais mecanismos de produção de energia. No interior do 

enterócito jejunal, os ácidos graxos livres e os monoglicerídeos são convertidos 

em triglicerídeos. A associação dos triglicerídeos com fosfolipídeos, colesterol e 

seus ésteres e os ácidos graxos livres formam partículas estáveis denominadas 

quilomícrons. Uma vez na circulação, os quilomícrons passam através dos 

sinusóides hepáticos e são ofertados à vilosidades dos hepatócitos. O hepatócito 

remove os triglicerídeos dos quilomícrons, hidrolisando-os em ácidos graxos livres 

e glicerol pela ação de lipases lipoprotéicas existentes nas células endoteliais dos 

capilares. Os quilomícrons são também ofertados aos adipócitos depois de serem 

convertidos em ácidos graxos livres e glicerol pela ação das lipoproteínas lipases, 

abundantes no tecido adiposo. O glicerol é ofertado ao fígado onde é reutilizado 

(NELSON et al., 2010) (Figura1). 
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Figura 1: Intestino delgado de gato. Observa-se um rico suprimento vascular e 

linfático que atravessa o mesentério. A drenagem linfática do intestino delgado 

constitui uma das principais vias de transporte de lipídios absorvidos para dentro 

da circulação e, da mesma forma, exerce um papel importante na defesa imune. 

(Arquivo pessoal) 

 

Lipoproteínas 

 As lipoproteínas possuem a função de transportar os triglicerídeos 

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

 Existem quatro grandes classes de lipoproteínas de acordo com o 

tamanho, densidade e comportamento eletroforético. A categorização é realizada 

de acordo com a densidade de flutuação na ultracentrifugação em quilimícrons, 

lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL), lipoproteínas de densidade baixa 

(LDL) ou lipoproteínas de densidade alta (HDL). A densidade de flutuação é 

inversamente proporcional ao conteúdo de triglicerídeos, de tal maneira que os 

quilomícrons são compostos majoritariamente por triglicerídeos ao passo que o 

HDL virtualmente quase não contém triglicerídeo em sua composição. 

 Alguns mamíferos, como o homem, tem um predomínio de LDL e se 

denominam “mamíferos LDL”.Estes são mais sensíveis às elevações do colesterol 

LDL e desenvolvimento de ateroscleroses. Os gatos se classificam como 

“mamíferos HDL” por predominar a circulação de HDL no sangue. Os mamíferos 
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HDL são menos sensíveis à concentrações elevadas de colesterol LDL e são 

mais resistentes ao desenvolvimento de aterosclerose (BAUER, 2004). 

Classificação 

 A hiperlipidemia pode ser classificada em pós-prandial, que acontece de 

forma fisiológica associada à produção de quilomicrons ricos em triglicerídeos e 

se resolve entre 10 a 12 horas após a última refeição. Anormalidades patológicas 

nos lipídeos e nas lipoproteínas podem ser genéticas ou idiopáticas, sendo 

classificada como hiperlipidemia primária. A hiperlipidemia pode ser secundária a 

outras afecções, tais como diabetes mellitus, hipotireoidismo, pancreatite, 

hiperadrenocorticismo, síndrome nefrótica, colestase, obesidade, alimentação rica 

em gordura e uso de fármaco como glicocorticoide e acetato de megestrol 

(NELSON et al., 2010) ( Quadro 1). 

 

QUADRO 1: Principais causas de hiperlipidemia em gatos 

 

HIPERLIPIDEMIA 

PÓS- PRANDIAL 

 

 

HIPERLIPIDEMIA PRIMÁRIA 

 

HIPERLIPIDEMIA 

SECUNDÁRIA 

- Pico da 

concentração lipídica 

de  6 a 8 horas 

 

- Resolução da 

hiperlipidemia em 10 

a 12 horas 

- Genética 

 Hiperquilomicronemia 
hereditária 

- Idiopática 

 Hipercolesterolemia 
idiopática 

 

- Diabetes mellitus 

- Hipotiroidismo 

- Pancreatite   

- Hiperadrenocorticismo 
 
- Síndrome nefrótico 

- Colestase 

- Obesidade   
 
-Dietas altamente 
calóricas e ricas em 
gordura 
 
- Fármacos 

 Glicocorticóides 

 Acetato de 
megestrol 

Fonte: Adaptada de Nelson et al., 2010 
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- Diabetes mellitus 

 A deficiência de insulina presente em animais com esta patologia diminui a 

atividade da lipoproteína lípase levando a uma diminuição da retirada de 

lipoproteínas ricas em triglicerídeos, e ativa a lípase hepática, causando liberação 

de grande quantidade de ácidos graxos livres no sangue (HATANO et al, 2010; 

NELSON et al, 2010).  A diabetes mellitus pode ser uma causa ou uma 

consequência da dislipidemia.  Um estudo realizado com a indução experimental 

de hiperlipidemia em sete gatos saudáveis, mostrou que a infusão de lipídeos em 

gatos submetidos ao clampeamento da glicemia induziu um decréscimo de 30% 

na sensibilidade dos animais à insulina, sugerindo uma relação entre a 

hiperlipidemia e o desenvolvimento da resistência insulínica em felinos (NISHII et 

al., 2011). 

 

- Hipotireoidismo 

 É pouco freqüente em gatos, e pode ser congênito ou adquirido. Pode ter 

origem iatrogênica secundário ao tratamento de hipertireoidismo. A hiperlipidemia 

em consequência desta afecção pode ser atribuída à uma redução na degradação 

dos lipídeos e redução da excreção biliar do colesterol (NELSON et al., 2010). 

 

- Pancreatite 

 Nos gatos, o quadro de pancreatite pode levar ao aumento do colesterol 

sérico e com menor frequência os níveis de triglicerídeos. A pancreatite pode ser 

uma causa ou uma consequência da hiperlipidemia.  O sangue com alta 

concentração de lipídeos, ao passar pelos capilares pancreáticos pode sofrer 

ação da lipase pancreática levando à formação de ácidos graxos livres. Estes, 

podem lesionar o endotélio capilar e as células acinares pancreáticas, 

ocasionando um quadro de pancreatite aguda (HILL; VAN, 1993). No gato, existe 

uma relação anatômica entre o pâncreas, sistema hepatobiliar e duodeno devido 

à comunicação do ducto biliar comum, ducto pancreático principal e papila 

duodenal maior. Dessa maneira, a pancreatite, pode levar ao desenvolvimento de 

uma doença hepática com colestase que pode agravar o quadro de hiperlipidemia 

por aumentar os níveis séricos de colesterol. 
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Os principais sinais clínicos desta afecção são letargia, anorexia, 

desidratação, vômito e dor abdominal. A observação destes sintomas é 

importante para uma possível associação da pancreatite com a dislipidemia (HILL; 

VAN, 1993) 

 

- Hiperadrenocorticismo 

 É uma afecção pouco comum em gatos. A atividade da lipoproteína lípase 

pode estar diminuída e a atividade da lípase hepática aumentada. O excesso de 

glicocorticóides estimula a lipólise levando a uma degradação excessiva de 

gorduras. Essa quebra de lipídeos supera a capacidade de eliminação do fígado, 

podendo levar a uma estase biliar, agravando assim o transtorno do metabolismo 

lipídico (MOORE; BILLER; OLSEN, 2000). 

 

- Síndrome Nefrótica 

 A síndrome nefrótica se caracteriza por proteinúria, hipoalbuminemia, 

hipercolesterolemia e acúmulo de líquido no espaço extravascular, em 

decorrência de doença glomerular que pode estar associada principalmente à 

processos inflamatórios, infecciosos ou imunomediados.  A hipercolesterolemia é 

resultado do aumento da síntese hepática de lipoproteínas e redução do 

catabolismo. Entretanto esta síndrome é rara na espécie felina, visto que a 

doença glomerular primária é incomum em gatos (BROWN et al., 2016; 

CHMIELEWSKI et al., 2003). 

 

- Obesidade e alimentação rica em gorduras 

 A obesidade e o consumo de alimentos ricos em gorduras pode ocasionar 

alterações na concentração sérica dos lipídios. Um estudo realizado com 10 gatos 

obesos indica que as concentrações sanguíneas de triglicerídeos e colesterol 

aumenta de maneira significativa em relação aos gatos com peso ideal 

(HOENIGY et al., 2003). Este fato, somado ao estilo de vida sedentário da maioria 

dos animais atualmente, mostra a importância do controle alimentar nos felinos. O 

escore de condição corporal pode ser classificado de acordo com uma adaptação 

da escala de LaFlame por Colliard et al (2009), de um a cinco pontos entre gatos 

com: 1- condição caquético, 2- condição magro, 3- condição ideal, 4- condição 

sobrepeso e 5- condição obesa. 
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Sinais Clínicos 

 Os sinais clínicos mais comuns associados à hiperlipidemia são diarreia, 

vômitos, e desconforto abdominal. A hipertrigliceridemia grave (níveis acima de 

1000 mg/dL) pode causar pancreatite e alterações neurológicas como convulsões 

e mudanças no comportamento (NELSON et al., 2010; MOSALLANEJAD; 

AVIZEH; RAZI, 2016) (Quadro 2).  

Os xantomas são lesões benignas granulomatosas que representam 

macrófagos carregados de lipídios e células esponjosas, e quando presentes se 

localizam principalmente na cabeça, extremidades distais e zonas 

correspondentes a proeminências ósseas. Estas lesões são comumente 

associadas ao quadro de aumento sérico de colesterol e triglicerídeos em gatos.  

(NELSON et al., 2010).  

 

QUADRO 2: Principais manifestações clínicas de hiperlipidemia em gatos 

 

 - Lipemia retinalis  

 - Queratopatia lipídica   

 - Paralisia dos nervos 
periféricos  

      Síndrome de Horner  

      Paralisia do nervo tibial  

      Paralisia do nervo radial 

 

 

- Xantoma cutâneo  

- Diarreia 

 

- Vômitos 

 

- Mudanças 
comportamentais 

 

 

- Esplenomegalia   

- Diminuição da massa   
gordurosa 
 
- Retardo do crescimento 

- Debilidade 

- Letargia 

- Convulsão  

 

Fonte: Adaptada de AVIZEH; RAZI, 2016 

 

Diagnóstico 

 A hiperlipidemia é comprovada após a persistência do quadro após um 

jejum alimentar de 12 horas. Uma vez comprovada a afecção, as causas de 

hiperlipidemia secundária devem ser investigadas para classificação do distúrbio. 
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- Turbidez do soro 

A elevação visual do grau de turbidez do soro pode proporcionar uma 

estimativa da concentração do triglicerídeos sérico (ROGERS, 1977) (Quadro 3): 

 

QUADRO 3: Relação do aspecto visual do soro com a concentração estimada de 

triglicerídeos sérico em gatos 

 

 

ASPECTO VISUAL DO SORO 

 

CONCENTRAÇÃO ESTIMADA DE 

TRIGLICERÍDEOS (mg/dL) 

 

Normal e límpido 

 

  <200 

 

Turvo 

 

Aproximadamente 300 

 

Opaco 

 

Aproximadamente 600 

 

Leite desnatado 

 

Aproximadamente 1000 

 

Leite integral 

 

2500 a 4000 

Fonte: Rogers, 1977 

 

- Teste da Refrigeração 

 É realizado em amostras lipêmicas. É utilizado para determinar a classe de 

lipoproteínas que é responsável pela hipertrigliceridemia. As amostras de soro 

são refrigeradas por 12 horas. Os quilomícrons, que são lipoproteínas menos 

densas se movem para o alto da amostra e formam uma camada leitosa. A 

presença desta capa sugere um excesso de quilomícrons que pode explicar 

unicamente a hipertrigliceridemia caso abaixo da capa o soro esteja claro, ou 

parcialmente nos casos em que o soro abaixo da capa se apresenta com turbidez 

A ausência da camada leitosa sugere que a hipertrigliceridemia e lipemia são 

devidas ao excesso de outras lipoproteínas (principalmente VLDL) (ROGERS, 

1977). 
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Tratamento 

 O tratamento e manejo nutricional para a hiperlipidemia devem ser 

instituídos para controlar os sinais clínicos e as possíveis consequências (Quadro 

4). 

 

- Alimentação com baixo teor em gorduras 

 O manejo inicial da afecção implica na substituição da alimentação para um 

alimento com baixo teor de gorduras e teor moderado de proteínas. 

 

- Suplementação de Ácidos graxos ômega- 3 

 Os ácidos graxos Omega 3 diminuem a síntese de triglicerídeos e VLDL no 

fígado, estimulam a atividade da lipoproteína lípase, diminuem a absorção 

intestinal de lipídeos e aumentam a secreção de colesterol na bile (MAZAKI- 

TOVI; ABOOD; SCHENCK, 2014). 

 

- Derivados do ácido fíbrico 

 Os derivados do ácido fíbrico, como o gemfibrozil tem sido utilizado por 

reduzir a concentração de triglicerídeos sérico por estimular a atividade da 

lipoproteína lípase e reduzir a concentração de VLDL. Em gatos, é recomendado 

a dose de 7,5 a 10 mg/Kg a cada 12 horas. Os efeitos colaterais são de 

ocorrência rara (MOSALLANEJAD; AVIZEH; RAZI, 2016). 

 

- Inibidores da HMG- CoAredutase 

 A HMG- CoAredutase é a enzima limitante na biossíntese do colesterol. 

Estes fármacos reduzem a secreção de lipoproteínas e aumenta a síntese do 

receptor de LDL, diminuindo assim seus níveis plasmáticos. A atorvastatina dose 

5mg/Kg se mostrou bem tolerada eficaz para redução dos níveis de colesterol e 

triglicerídeos em gatos(MOSALLANEJAD; AVIZEH; RAZI, 2016 ). 
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QUADRO 4: Diagrama para auxiliar a determinar a causa da hiperlipidemia sérica 

em gatos 
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Material e Métodos 

Um felino, fêmea, SRD, com 9 anos de idade, pesando 4,0 Kg, escore 

corporal 4, domiciliada, alimentada com ração para faixa etária de gatos adultos 

sem oferta de petiscos, foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, no município de Seropédica. Durante o primeiro 

atendimento, o proprietário relatou histórico de convulsão com intervalo de 

frequência  semanal a aproximadamente um mês. 

No exame clínico, a gata se encontrava em bom estado geral, mucosas 

normocoradas, hidratada, sem alterações na avaliação dos pares de nervos 

cranianos, propriocepção normal e sem distúrbios visuais. A pressão arterial 

sistólica indireta no momento da consulta estava 140 mmHg (referência: 100 a 

160 mmHg), glicemia 102 mg/dL (referência: 80 a 120 mg/dL), frequência 

cardíaca de 180 batimentos por minuto e frequência respiratória de 32 

movimentos respiratórios por minuto. O animal foi liberado para casa após 

avaliação clínica, porém retornou para o hospital veterinário 4 horas após o 

atendimento devido ao início do quadro de Status Epilepticus, permanecendo sob 

o regime de internação (Figura 2). 
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Figura 2: Gata com hiperlipidemia após episódio de convulsão. Notar aspecto 

lactescente do sangue refluindo pelo equipo (seta preta). (Arquivo pessoal) 

 

Resultados 

O tratamento instituído inicialmente foi o fenobarbital na dose de 5 mg/Kg 

por via intravenosa, a cada 6 horas, diminuindo a frequência das convulsões 

porém não cessando o quadro.  

A avaliação dos resultados obtidos dos exames da bioquímica sérica foi 

prejudicada devido à intensa lipemia. Nova coleta de sangue foi realizada após 

jejum alimentar de 12 horas. O soro sanguíneo permaneceu com lipemia intensa. 

O hemograma estava sem alteração e a análise do T4 total foi 14 ng/mL (valor de 

referência: 15 a 30 ng/mL). Os valores séricos de colesterol e triglicerídeos 

estavam gravemente aumentados (Tabela 1). A presença de gotículas de gordura 

foram identificadas na urinálise. A ultrassonografia abdominal não evidenciou 

alterações em fígado e pâncreas. O ecocardiograma não revelou  alterações 

cardíacas.  
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Foi iniciado tratamento com o fármaco gemfibrozila na dose de 10mg/Kg a 

cada 12 horas, atorvastatina 5 mg/Kg a cada 24 horas, Omega 3 125 mg/Kg a 

cada 24 horas e alimentação exclusiva com a ração Total Equilíbrio “Veterinary 

Obesity&Diabetic” Gatos (Total Alimentos S/A). A terapia com levetiracetam foi 

instituída na dose de 20mg/Kg a cada 8 horas para controle das crises 

convulsivas. 

A análise sérica de colesterol e triglicerídeos foram repetidos a cada 15 

dias. A terapia medicamentosa foi mantida por 45 dias associada à dieta exclusiva 

com ração terapêutica. Após esse período, cuidados com a alimentação do felino 

foram mantidos e a dieta terapêutica foi instituída de forma continua. Os 

resultados das avaliações das taxas de colesterol e triglicerídeos séricos estão 

apresentadas na tabela 1 abaixo. 

 

TABELA 1: Evolução das concentrações séricas de triglicerídeos e colesterol ao 

longo de 45 dias, durante o tratamento medicamentoso e dietético 

Duração do 

tratamento 

Triglicerídeos 

sérico(mg/dL)* 

Colesterol sérico 

(mg/dL)** 

 

Dia 1 

 

2799 

 

476 

 

Dia 2 

 

1090 

 

120 

 

Dia 30 

 

252 

 

128 

 

Dia 45 

 

125 

 

114 

 

*Valores de referência do triglicerídeos séricos em gatos: 10- 114 mg/dL 

**Valores de referência do colesterol sérico em gatos: 80- 250 mg/dL 

 

Após a terapia e manejo alimentar instituídos, o animal não apresentou 

mais quadros convulsivos e as taxas de colesterol e triglicerídeos foram 

normalizadas (Figura 3) 
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Figura 3: Felino diagnosticado com hiperlipidemia após jejum alimentar de 12 

horas. A) Animal se alimentando exclusivamente com a ração Total Equilíbrio 

“Veterinary Obesity&Diabetic’’ para gatos. B)Turbidez do soro sanguíneo no dia 1: 

aspecto de leite integral. C) Turbidez do soro sanguíneo no dia 15: aspecto de 

leite desnatado. D) Dia 45: turbidez do soro sanguíneo normal, com aspecto 

límpido. (Arquivo pessoal) 

 

Discussão 

As dislipidemias são consideradas pouco comuns em gatos e existem 

poucas informações que apontam a frequência destas alterações. A 

hiperlipidemia pode ser secundária a outras afecções que provoquem anomalias 

lipídicas ou se tratar de um transtorno primário do metabolismo de gorduras. No 

paciente descrito, as causas secundárias de hiperlipidemia foram descartadas, 

tais como hipotireoidismo, pancreatite, diabetes mellitus, síndrome nefrótica, 

hiperadrenocorticismo, colestase e obesidade, porém não foi possível realizar um 

estudo genético. Dessa maneira é sugestivo que o distúrbio lipídico do animal do 

presente relato seja classificado como primário, mas não foi possível determinar 

se a causa é genética ou idiopática (KLUGER et al., 2010). 

A sintomatologia clínica de convulsões repetidas apresentada pelo animal 

associada à avaliação visual lactescente do soro sanguíneo são altamente 

A B C D 
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sugestivas de desequilíbrio do metabolismo lipídico. Porém, é necessário a 

quantificação laboratorial hematológica e de bioquímica sérica com jejum 

alimentar de 12 horas, apresentando níveis de triglicerídeos e colesterol 

consideravelmente aumentados, para diagnóstico definitivo da afecção. Exames 

complementares devem ser solicitados em todos os casos para esclarecimento 

sobre a etiologia da desordem, assim como para uma avaliação geral do paciente 

(NELSON et al., 2010). 

O tratamento da hiperlipidemia implica na necessidade de um manejo 

alimentar com rações com baixo conteúdo de lipídeos e conteúdo moderado de 

proteínas. Em geral, são indicados alimentos com conteúdo menor que 10% de 

gordura ou menos do que 30 gramas/1000 Kcal e o conteúdo de proteínas deve 

se manter em torno de 30%. O manejo alimentar do animal do presente relato foi 

o uso exclusivo da ração de baixa densidade energética, caracterizada por uma 

composição baixa em gordura (aproximadamente 24gramas/1000Kcal) e alto teor 

de fibra, ambas promovendo redução da gordura corporal, maior sensação de 

saciedade e redução da hiperlipidemia, A ingestão de certos ingredientes, como a 

polpa de beterraba, presente em altas concentrações na ração ofertada, também 

são eficazes para redução das concentrações séricas de colesterol e triglicerídeos 

(DIEZ et al., 1997). 

O felino foi submetido à suplementação com Omega-3. O uso deste ácido 

graxo tem sido recomendado para cães com hiperlipidemia primária por diminuir a 

síntese de triglicerídeos e VLDL no fígado, estimular a atividade da lipoproteína 

lipase e reduzir a absorção intestinal dos lipídeos (CASTILLO et al., 2010; 

MAZAKI- TOVI; ABOOD; SCHENCK, 2014). 

A terapia farmacológica instituída foi a combinação de gemfibrozila com 

atorvastatina por 45 dias. A paciente apresentou boa resposta clínica e ausência 

de efeitos colaterais durante o período de uso das medicações O fármaco 

gemfibrozila é usado na medicina humana para estimular a atividade da LPL e é 

recomendado em associação com o manejo dietético em animais quando a 

concentração de triglicerídeos estiver acima de 500 mg/dL (BAUER, 2004).A 

atorvastatina demonstrou normalização dos níveis de triglicerídeos e colesterol 

sem efeitos colaterais por 45 dias de uso em gatos num estudo comparativo com 

a droga chitosana (MOSALLANEJAD; AVIZEH; RAZI, 2016). 
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O levetiracetam parece ser promissor como anticonvulsivante único e tem 

sido usado em ocasiões em que o fenobarbital não é uma opção viável (PODELL 

et al., 2016). O fenobarbital no presente relato, além de não controlar de forma 

eficaz os quadros convulsivos, poderia agravar ainda mais a hiperlipidemia por 

induzir as enzimas hepáticas microssomais, alterando o metabolismo dos lipídeos 

(TEKGUNDUZ; KEPENEKLI; DEMIRELLI, 2013) 

 

Conclusão 

O tratamento com a terapia dietética e farmacológica garantiu grandes 

benefícios ao animal, com redução dos quadros de convulsão e correção dos 

níveis de triglicerídeos e colesterol. O uso contínuo da dieta terapêutica foi 

importante para prevenção de recidivas e manutenção da saúde do felino. 
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