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Introdução

 A obesidade é a doença nutricional 
mais comum em cães, gatos e no homem, se 
considerarmos uma sociedade de classe média. 
Trata-se de uma condição de balanço energético 
positivo, com reserva lipídica estocada sob forma 
de triglicerídeos em tecido adiposo, com efeitos 
DELETÁRIOS�¸�SAÒDE�QUE�VARIAM�NA�SUA�MORBIDADE�E�
mortalidade (Burkholder W. J. et al., 2000; German 
A. J., 2004; Harper E. J., 2001). Pode resultar do 
aumento da ingestão de alimentos, redução da 
atividade física, diminuição da taxa metabólica ou 
DE�UMA�EÞCIENTE� CONVERS»O� ALIMENTAR� 	2OBERTSON�
I.D., 1999).
 A obesidade está presente quando 
o peso corpóreo excede em 15 a 20% o peso 
IDEAL� COM� MODIÞCA¿ÍES� DAS� FUN¿ÍES� ÞSIOLËGICAS�
CORPËREAS�NESSAS� CONDI¿ÍES� 	#OSTA�$��"����ØLVES�
A., 2007; Diez  M. et al., 2002). Estudos indicam 
que 24-44% dos cães de companhia apresentam 
sobrepeso ou obesidade. Vários fatores externos 
INßUENCIAM�O�GANHO�DE�PESO�COMO�A�ALIMENTA¿»O�
ad libitum favorecendo o excesso de consumo 
alimentar, o oferecimento de alimentos caseiros, 
a administração exagerada de petiscos caninos, o 
sabor do alimento e sua densidade calórica, o não 
reconhecimento da obesidade pelos proprietários 
e o sedentarismo (Lutz T. A & Rand T. S., 1993; 
$IEZ��-��ET�AL�������'ERMAN�Ø��*��������#ARCIOÞ�
A. C et al�� ����
��ØLÁM�DISSO�H¹� FORTE� INßUÂNCIA�
GENÁTICA�VERIÞCADA�PELA�MARCANTE�PREDISPOSI¿»O�¸�
obesidade que algumas raças apresentam, como 
Labrador retriever, Beagle, Teckel, Basset hound, 
Cocker Spaniel, dentre outras. Doenças endócrinas 
e metabólicas representam apenas 5% das causas 
de obesidade. Outros fatores de risco incluem cães 
de meia-idade e castrados, sendo as fêmeas mais 
acometidas (German AJ, 2010).
 A obesidade aumenta o risco de 
morbidade e mortalidade, reduzindo a qualidade 
DE� VIDA� DO� ANIMAL�� $ENTRE� AS� COMPLICA¿ÍES�
CLÅNICAS� ASSOCIADAS� ¸� OBESIDADE� DESTACAM�SE��
cansaço fácil, intolerância ao exercício e ao calor, 

DIÞCULDADE� LOCOMOTORA� MAIOR� PREDISPOSI¿»O�
A� NEOPLASIAS� INFEC¿ÍES� DERMATITES� ALÁM� DE�
COMPLICA¿ÍES�ANESTÁSICAS�E�ALTERA¿ÍES�METABËLICAS�
como diabetes e dislipidemia (German A. J., 2004; 
Flier J. S & Foster D. W., 1998).   
 Na prática, a obesidade canina pode ser 
avaliada subjetivamente pela inspeção e palpação 
do tecido adiposo ao longo do abdômen ventral, 
gradil costal e acúmulo de gordura ao redor da 
inserção da cauda (Olinto et al., 2006). Um estudo 
um pouco mais objetivo é possível, empregando-se 
a avaliação do teor de gordura através do escore 
de condição corpórea (ECC) com sistema de 5 
pontos e do cálculo do índice de massa corpórea 
canina (IMCC). Cães com escore de quatro (4,0) ou 
cinco (5,0) devem ser considerados com sobrepeso 
e obesos, respectivamente (Muller, D. C. M. et al., 
2008; Burkholder W. J & Toll P. W., 2000).
 A obesidade caracteriza-se pela presença 
de várias anormalidades no sistema endócrino, 
a exemplo do fenômeno de hiperinsulinemia 
E� RESISTÂNCIA� ¸� INSULINA� QUE� EST»O� INTIMAMENTE�
RELACIONADAS� ¸S� DIVERSAS� ALTERA¿ÍES� METABËLICAS�
E� ÞSIOLËGICAS� DO� OBESO� TAIS� COMO� HIPERTENS»O�
arterial, diabetes mellitus e dislipidemia (Rand J. S et 
al., 2003). A obesidade, notadamente a abdominal, 
QUANDO� ASSOCIADA� ¸� DISLIPIDEMIA� RESISTÂNCIA�
insulínica e hipertensão arterial caracteriza uma 
síndrome denominada de síndrome metabólica 
(SM). A síndrome metabólica foi descrita pela 
primeira vez por Reaven (1988) em pacientes 
humanos obesos e está intimamente associada a 
um maior risco cardiovascular (Filho F.R et al., 2006; 
Godoy-Matos A. F., 2005).
 Com relação ao tratamento da obesidade, 
o objetivo principal é criar uma situação de balanço 
energético negativo por meio da diminuição da in-
gestão calórica e/ou aumento do gasto energético. 
Com isso ocorre mobilização do tecido adiposo do 
animal e, consequentemente, perda de peso. As 
RA¿ÍES�ESPECÅÞCAS�PARA�O�TRATAMENTO�DA�OBESIDADE�
devem ser prescritas, preferencialmente, pois são 
formuladas para garantir um alimento de elevado 
teor nutricional e, no entanto, de baixa densidade 
calórica, pois contém baixo teor de gordura, eleva-
DO� TEOR�DE�ÞBRAS�DIETÁTICAS�E� SUPLEMENTA¿»O�COM�
L-carnitina, que favorece a oxidação de gorduras 
e perda de peso. O teor de proteínas deve ser su-
PERIOR�AO�DAS�RA¿ÍES�DE�MANUTEN¿»O�PARA�FORNECER�
adequada quantidade de aminoácidos essenciais 
e minimizar a perda de massa muscular (Diez M & 
Nguyen P., 2006).

O B E S I T Y   &
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Objetivos

Sendo assim, o presente estudo teve como 
objetivos:
p� AVALIAR�A�FREQUÂNCIA�DE�SÅNDROME�METABËLICA�EM�
cães obesos através da constatação da resistência 
insulínica, hipertensão arterial e dislipidemia;
p� AVALIAR� A� REDU¿»O� DE� PESO� EM� C»ES� OBESOS�
submetidos a uma restrição calórica moderada com 
o uso da ração terapêutica Equilíbrio Veterinary 
O&D - Total Alimentos;
p� COMPARAR� OS� PARºMETROS� METABËLICOS� E�
cardiovasculares, tais como resistência insulínica, 
concentração sérica de triglicérides, colesterol e 
pressão arterial sistêmica antes e três meses após 
o uso da ração terapêutica.
 
Material e Métodos

 Nossa casuística foi composta de 10 
cães obesos atendidos no Hospital Veterinário da 
Universidade de Santo Amaro (UNISA) e na Clínica 
Veterinária NAYA Especialidades. O diagnóstico 
de obesidade foi embasado no exame físico, 
incluindo apenas cães que apresentaram escore 
corporal canino (ECC) 4 ou 5 (Burkholder W. J & 
Toll P. W., 2000) e índice de massa corporal canino 
(IMCC) acima de 15 kg/m² (Muller, D. C. M. et al., 
2008), Figuras 1 e 2, Quadro 1. A circunferência 
ABDOMINAL�COM�O�USO�DE�UMA�ÞTA�MÁTRICA�ßEXÅVEL�
também foi mensurada em todos os animais.

        

 O índice de massa corporal canino (IMCC) 
representa outra forma de avaliar a condição 
corpórea dos cães e é uma adaptação do índice 
de massa corporal humano (IMC), levando em 
CONSIDERA¿»O� OS� PADRÍES� E�MEDIDAS� VARI¹VEIS� DAS�
diferentes raças e da grande quantidade de animais 
mestiços. O IMCC é considerado um dado válido 
e pode ser utilizado em associação com o escore 
de condição corporal para reduzir a subjetividade 
da avaliação da obesidade (Muller, D. C. M. et al., 
2008). A fórmula do IMCC é dada por:  IMCC = peso 
(kg) / estatura (m)².
 A estatura do cão é mensurada com o 
USO� DE� UMA� ÞTA� MÁTRICA� CONSIDERANDO�SE� COMO�
pontos de referência a extensão entre a articulação 
atlanto-occipital, base da nuca, até os membro 
posteriores na porção que toca ao solo, passando 
por pontos mediais do animal, sobre as vértebras 
E� MEDIAL� ¸S� TUBEROSIDADES� ILÅACAS� 	Figura 2). Os 
resultados, obtidos a partir deste experimento 
foram padronizados para animais de porte médio 
(10-25kg). Sendo assim, para animais  de pequeno 
porte (menos de 10 kg), deve-se subtrair 10% do 
índice calculado, e para animais de grande porte 
(mais de 25 kg), deve-se somar 20% ao valor obtido 
através do cálculo de IMCC (Muller, D. C. M. et al., 
2008).

 A investigação da síndrome metabólica 
foi baseada na presença de obesidade associada 
A� PELO� MENOS� DUAS� DAS� SEGUINTES� ALTERA¿ÍES��
elevação da concentração sérica de triglicérides1  
(> 100 mg/dL), de colesterol2  (> 270 mg/dL), 
hipertensão arterial sistólica3  (PAS * 160 mmHg) 
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�
Figura 1��#LASSIÞCA¿»O�DO�ESCORE�DE�CONDI¿»O�CORPËREA�CANINO�NO�
sistema corporal de 5 pontos (Burkholder W. J. & Toll P. W., 2000).

Figura 2: Mensuração da estatura do cão para o cálculo do índice 
de massa corporal canino (IMCC). A linha preta representa o trajeto 
DA� ÞTA�MÁTRICA� SOBRE� A� COLUNA� ATÁ� O� LIMITE� PLANTAR� DO�MEMBRO�
POSTERIOR�	ESTE�C¹LCULO�N»O�SE�APLICA�A�RA¿AS�CONDRODISTRËÞCAS
�

Quadro 1: Na primeira coluna estão dispostas as quatros 
CONDI¿ÍES� ADOTADAS� NO� )-##�� A� SEGUNDA� COLUNA� REFERE�SE� AOS�
dados médios obtidos no índice; e na terceira coluna, o intervalo 
considerado em cada condição do IMCC (Quadro adaptado da 
referencia Muller, D. C. M et al. 2008)

Condição
2 – Abaixo do peso
3 – Peso ideal
4 – Acima do peso
5 – Obeso

IMCC médio da condição
10,527 kg/m²
13,497 kg/m²
16,378 kg/m²
20,177 kg/m²

Intervalo
< 11,7 kg/m²
11,8 – 15 kg/m²
15,1 – 18,6 kg/m²
> 18,7 kg/m²

1 Método bioquímico colorimétrico, Ponto Final, kit Labtest
2 Método bioquímico colorimétrico, Ponto Final, kit Labtest
3 Mensurada três vezes consecutivas através de doppler vascular  com 
manguito neonatal ou pediátrico de acordo com a circunferência do membro 
do animal
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e resistência insulínica, avaliada através do índice 
HOMA (homeostasis model assessment), que 
leva em consideração os níveis séricos de insulina 
basal4  pareada com glicemia5, que tem sido usado 
extensivamente em medicina humana (Geloneze et 
al. 2009) e também recentemente, em cães e gatos 
(Xenoulis P. G. 2011), de acordo com a fórmula 
que se segue: HOMA score = [insulina sérica basal 
(mU/L)] x [glicose sanguínea jejum (mg/dL)] / 405, 
que quando for > 2,7 indica resistência insulínica. 
 A avaliação morfométrica dos animais 
(ECC, IMCC e circunferência abdominal) e os 
exames complementares foram determinados 
previamente e 3 meses após a instituição da dieta 
hipocalórica. Todos os exames laboratoriais foram 
realizados no Laboratório Veterinário de Análises 
Clínicas da UNISA, São Paulo, com exceção da 
dosagem de insulina sérica, que foi determinada 
em laboratório veterinário particular (PROVET - 
Unidade Aratãs). 
 O manejo da obesidade consistiu na 
prescrição da ração Equilíbrio Veterinary O&D, da 
Total Alimentos, por um período de três meses 
consecutivos, sendo proibida a administração 
de qualquer outro alimento durante o projeto. O 
cálculo da quantidade de ração diária a ser ingerida 
por cada animal utilizou as fórmulas descritas no 
Quadro 2.

 Esse cálculo garante uma restrição calórica 
moderada de 40% do REM (requerimento de 
energia metabolizável) com uma taxa de perda de 
peso estimada em aproximadamente 1 a 2% por 
semana e 4 a 8% ao mês. Antes do início da dieta, 
foi estimado, de forma subjetiva e com o auxílio 
do proprietário, um peso ideal para cada animal, 
levando em consideração o peso que o animal 
apresentava com um ano de idade. A quantidade de 
alimento foi pesada devidamente no ato da consulta 
para que o proprietário soubesse exatamente a 
quantia que seu animal teria que comer por dia. 
Esse trabalho foi aprovado pelo comitê de bioética 
da Universidade de Santo Amaro.

Resultados

Dez cães obesos foram incluídos neste estudo, 
sendo seis fêmeas e quatro machos, dos quais 
sete eram castrados, com idade média e desvio 
padrão de 7,7 ± 2,7 anos e peso médio de 18,8 ± 
17 kg. Sete (70%) animais apresentaram ECC de 
5,0 e três (30%) apresentaram ECC de 4. Todos 
apresentaram IMCC acima de 15 kg/m², com média 
e desvio padrão de 20,9 ± 9, e uma circunferência 
abdominal média de 63,4 ± 20,7cm. A distribuição 
sexual, etária e racial desses animais está descrita 
nas Figuras 3, 4 e 5.

Quadro 2: Fórmulas utilizadas para o cálculo da quantidade de 
ração diária a ser ingerida pelo animal durante o período de 
estudo (Diez M. & Nguyen P. 2006).

Figura 3: Frequência de machos e fêmeas dentre os dez cães 
obesos (UNISA/NAYA Especialidades, 2012).

Figura 4: Distribuição etária dos dez animais obesos (UNISA/
NAYA Especialidades, 2012).

Figura 5: Distribuição racial dos dez animais obesos (UNISA/
NAYA Especialidades, 2012).

Fêmeas
inteiras

80 kcal x P 0,75

Fêmeas
castradas

65 kcal x P 0,75

Machos
inteiros

85 kcal x P 0,75

Machos 
castrados

75 kcal x P 0,75

O B E S I T Y   &
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4 Insulin Coat-A-Count fase sólida, Diagnostic Products Corporation, 5700 
West 96th Street, Los Angeles, CA 90045-5597
5 Método colorimétrico, cinético de 2 pontos, kit Labtest

40% 
(4)

60% 
(6)

Fêmea Macho

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
10% (1)

60% (6)

30% (3)

Idade ) 5 anos Idade > 5 e ) 9 anos Idade> 9 anos
0%

SRD Poodle Maltês Teckel

60% 
(6)20% 

(2)

10% 
(1)

10% 
(1)
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 Todos os animais obesos foram submetidos 
a uma restrição calórica moderada, com o uso 
exclusivo da ração Equilíbrio Veterinary O&D (Total 
ØLIMENTOS
�� /S� DADOS� DO� PESO� INICIAL� E� ÞNAL� DE�
cada animal, da porcentagem de perda de peso e 
da quantidade diária de ração recebida durante o 
período de três meses estão descritos na Tabela 1.

 Após a instituição da dieta hipocalórica, 
todos os  animais (100%) apresentaram perda 
de peso, redução do IMCC e da circunferência 
ABDOMINAL� COM� SIGNIÞCºNCIA� ESTATÅSTICA� 	TESTE� t 
student, p < 0,05). As médias e desvios padrão 
do peso, circunferência abdominal e IMCC antes 
e após os três meses de dieta estão descritos na 
Tabela 2 e Figuras 6, 7, 8, 9A e 9B. A média e 
O� DESVIO� PADR»O� DO� PESO� INICIAL� E� ÞNAL� FORAM�
respectivamente, 18,8 ± 17 e 16,2 ± 14,7. A taxa 
média de perda de peso no período do estudo 
foi satisfatória, 14,4 ± 5%, variando de 8,43% a 
22,58%, considerando uma taxa de perda de peso 
ideal de 4 a 8% ao mês.

O B E S I T Y   &
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Figura 6: Comparação dos valores médios de peso de dez cães 
obesos antes (T0) e 3 meses após a dieta (T3), (UNISA/NAYA 
Especialidades, 2012).

Figura 7: Comparação dos valores médios de circunferência 
abdominal de dez cães obesos antes (T0) e 3 meses após a dieta 
(T3), (UNISA/NAYA Especialidades, 2012).

Figura 8: Comparação dos valores médios de IMCC de dez cães 
obesos antes (T0) e 3 meses após a dieta (T3), (UNISA/NAYA 
Especialidades, 2012). 

Tabela 2: Comparação dos valores médios de peso, circunferência 
abdominal e IMCC antes e três meses após a restrição alimentar 
com a ração Equilíbrio Veterinary O&D da Total alimentos (UNISA/
NAYA Especialidades, 2012).

Tabela 1: Características da perda de peso e a quantidade diária 

de ração fornecida a cada um dos 10 cães obesos (UNISA/NAYA 

Especialidades, 2012).

Figuras 9A (vista lateral) e 9B (vista dorsal): Nina, F., 7 anos, 
poodle, antes da dieta (T0) com 4,5 kg e 3 meses após a dieta 
(Equilíbrio Veterinary O&D) com 3,6 kg.

�

DP = desvio padrão

Peso (kg)

Média

DP

18,8 16,2
T0 T3

17 14,7

63,4 52,9
T0 T3

20,7 14,7

20,9 17,6
T0 T3

9,0 7,5

Circunferência
abdominal (cm)

IMCC

Figura 9A

DP = desvio padrão

Animal

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Média

DP

Sexo

M
F
F
F
F
M
M
F
M
F

Idade

7
9
3
7
7
8
13
11
6
6

7,7
2,7

Raça

Teckel
SRD
SRD
SRD

Poodle
SRD
SRD
SRD

Poodle
Maltês

Peso
inicial
(kg)
9,3
13,4
61,5
27,5
4,5
16,2
23,5
20
7,7
4,15
18,8
17,0

Peso
ÞNAL
(kg)
7,2
12
53

24,4
3,6
12,7
20,9
17
6,9
3,8

16,2
14,7

Perda 
de peso

(%)
22,58
10,45
13,82
11,27
19,10
21,54
11,06
15,00
10,39
8,43
14,4
5,0

Quantidade
de ração
diária (g)

98
119
370
246
45
155
206
164
87
42

153,2
100,7

Peso (kg)
T0 T3

19
18,5

18
17,5

17
16,5

16
15,5

15
14,5

Circunferência abdominal (cm)
T0 T3

64
62
60
58
56
54
52
50
48
46

IMCC

T0 T3

21

20

19

18

17

16

15
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 Foram realizados diversos exames 
LABORATORIAIS� NOS� C»ES�OBESOS� A� ÞM�DE� INVESTigar 
A� SÅNDROME�METABËLICA�� 0REVIAMENTE� ¸� INSTITUI¿»O�
da dieta hipocalórica, constatou-se resistência 
insulínica em 90% dos casos (n = 9/10), sendo a 
média e desvio padrão do índice HOMA de 10,8 
± 10,8 e da insulina sérica basal de 48 ± 49,9 μU/
M,��Ø�HIPERCOLESTEROLEMIA�FOI�IDENTIÞCADA�EM�����
dos casos (n=2/10) com média e desvio padrão de 
227,1 ± 81,7 mg/dl; a hipertrigliceridemia em 80% 
dos casos (n = 8/10) com média e desvio padrão 
de 161,9 ±  92,5  mg/dl e a hipertensão arterial 
sistêmica (PA * 160 mmHg) em 30% dos casos 
(n=3/10) com média e desvio padrão de 143 ± 31 
mmHg. Nenhum animal apresentou hiperglicemia. 
� #OM�RELA¿»O�¸� IDENTIÞCA¿»O�DE�SÅNDROME�
metabólica (SM) em pacientes obesos, há algumas 
DIÞCULDADES� DEVIDO� ¸� FALTA� DE� UNIFORMIDADE� NA�
LITERATURA�QUANTO�A�SUA�DEÞNI¿»O��ØS�CLASSIÞCA¿ÍES�
têm suas particularidades, e as mais aceitas 
atualmente são a do National Cholesterol 
Education Program – Adult Treatment Panel (NCEP 

ATP III), a da International Diabetes Federation 
(IDF) e da World Health Organization (WHO). A 
DEÞNI¿»O�DA�.#%0�Ø40�)))�DETERMINA�O�DIAGNËSTICO�
da SM como a presença de quaisquer de 3 dos 5 
critérios: obesidade centrítepa, hipertensão arterial, 
hipertrigliceridemia, HDL-c (high density lipoprotein 
cholesterol) reduzida ou disglicemia. Entretanto, 
o fato de não utilizar avaliação da resistência 
INSULÅNICA�	2)
�J¹�INCLUINDO�PACIENTES�COM�ALTERA¿ÍES�
no metabolismo da glicose, deixa uma grande 
parcela de pacientes de potencial risco excluídos do 
diagnóstico. Para a WHO, o diagnóstico da SM deve 
ser fundamentado em marcadores de resistência 
insulínica, como o índice HOMA e a concentração 
sérica de insulina basal, associado a mais dois 
outros fatores como obesidade, hipertensão, 
níveis de triglicérides elevados, HDL-c reduzido 
ou microalbuminúria; enfatizando a RI como o 
maior fator de risco e a considera essencial para o 
diagnóstico (Santos R.F., 2010).
 Dessa forma, se considerarmos a 
obesidade abdominal um denominador comum 
dos cães obesos incluídos neste estudo (embora 
a mesma tenha sido avaliada de forma subjetiva), 
A� IDENTIÞCA¿»O� DA� SÅNDROME� METABËLICA� PERMITE�
AS� SEGUINTES� ASSOCIA¿ÍES�� RESISTÂNCIA� INSULÅNICA�
ASSOCIADA� ¸� HIPERLIPIDEMIA� 	���� DOS� CASOS
���
RESISTÂNCIA� INSULÅNICA� ASSOCIADA� ¸� HIPERTENS»O�
arterial (30% dos casos) e ainda resistência 
INSULÅNICA�ASSOCIADA�¸�HIPERLIPIDEMIA�E�HIPERTENS»O�
arterial em 30% dos casos (Figura 10).

� ØS� CONCENTRA¿ÍES� SÁRICAS� DE� COLESTEROL�
triglicérides e o índice HOMA sofreram redução 
ESTATISTICAMENTE� SIGNIÞCANTE� APËS� A� DIETA� 	TESTE�
t student, p < 0,05), com grande melhora 
dos parâmetros metabólicos dos animais. A 
comparação dos exames complementares antes e 
três meses após a dieta estão descritos na Tabela 
3 e Figuras 11, 12 e 13. 

O B E S I T Y   &
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Figura 9B
�

Figura 10: Frequência de síndrome metabólica em dez cães 
obesos (UNISA/NAYA Especialidades, 2012).

Resistência
insulínica +

hiperlipidemia
Resistência
insulínica +
hipertensão

arterial

Resistência
insulínica I +

hiperlipidemia +
hipertensão

arterial

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

30%
30%

80%
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#ONCLUSÍES

Podemos concluir com este estudo que:
p� Ø� SÅNDROME� METABËLICA� ISTO� Á� A� MANIFESTA¿»O�
concomitante de resistência insulínica, hiperlipidemia 
e/ou hipertensão arterial, foi frequente em nossa 
casuística variando de 30% a 80% dependendo da 
CLASSIÞCA¿»O�UTILIZADA�
p� 4ODOS� OS� ANIMAIS� PERDERAM� PESO� DE� FORMA�
satisfatória com o uso da ração Equilíbrio Veterinary 
O&D, a uma taxa média de 14,4 ± 5% no período 
de três meses.
p� /S� PARºMETROS� METABËLICOS� TAIS� COMO�
resistência insulínica (avaliada pelo índice HOMA) 
E� HIPERLIPIDEMIA� 	AVALIADA� PELAS� CONCENTRA¿ÍES�
séricas de triglicérides e colesterol), apresentaram 
MELHORA�SIGNIÞCATIVA�APËS�A� INSTITUI¿»O�DA�DIETA�E�
redução do peso.

O B E S I T Y   &
D I A B E T I C

DP = desvio padrão; PA = pressão arterial
�$IFEREN¿A�ESTATISTICAMENTE�SIGNIÞCANTE�

Glicemia 
(mg/dL)

Índice 
HOMA

Triglicérides 
(mg/dL)

Colesterol 
(mg/dL)

PA
(mmHg)

0,98 0,04* 0,02* 0,04* 0,15

Média

DP
“p”

91,8 91,8
T0 T3

6,3 11,7

10,8 4,8
T0 T3

10,8 3,9

162 92
T0 T3

92,5 45,3

227 187
T0 T3

82 54

143 124
T0 T3

31,3 34,1

Figura 11: Comparação dos valores médios do índice HOMA de 
dez cães obesos antes (T0) e 3 meses após a dieta (T3), (UNISA/
NAYA Especialidades, 2012). 

Profa Dra. Viviani De Marco
Docente da Universidade de Santo Amaro
NAYA Endocrinologia de cães e gatos

Eduarda G. Nigro Ruiz
Graduanda do curso de Medicina 
Veterinária da Universidade de Santo 
Amaro - UNISA

Figura 12: Comparação dos valores médios de triglicérides e 
colesterol de dez cães obesos antes (T0) e 3 meses após a dieta 
(T3), (UNISA/NAYA Especialidades, 2012).

Figura 13: Comparação dos valores médios de pressão arterial de 
dez cães obesos antes (T0) e 3 meses após a dieta (T3), (UNISA/
NAYA Especialidades, 2012).

Tabela 3: Comparação da glicose sanguínea, do índice HOMA, das 
CONCENTRA¿ÍES�SÁRICAS�DE�TRIGLICÁRIDES�E�COLESTEROL�E�DA�PRESS»O�
arterial dos dez cães obesos (UNISA/NAYA especialidades, 2012).
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