
A hiperlipidemia primária do Schnauzer é caracterizada por aumento da concentração plasmática de 
triglicérides (TG) e/ou colesterol (COL) após 12 h de jejum alimentar, sendo causada por 
mecanismos que promovem aumento da síntese e/ou diminuição da remoção plasmática de 
lipoproteínas (LP) ricas em TG (VLDL e quilomícrons). O diagnóstico da hiperlipidemia primária exige 
a exclusão das causas secundárias, como o hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo, obesidade, 
síndrome nefrótica, pancreatite, Diabetes, uso de glicocorticóides ou fenobarbital. A terapia 
compreende uma dieta restrita em gordura, utilização dos ácidos graxos ômega-3 e fibratos. 

INTRODUÇÃO MATERIAIS E MÉTODOS

OBJETIVOS

RESULTADOS

Os objetivos do presente trabalho foram: avaliar a eficácia dos ácidos graxos poli-insaturados 
ômega-3 no tratamento da hiperlipidemia primária em cães da raça Schnauzer, associada ou não a 
uma dieta restrita em gordura durante um período de 90 dias; comparar a redução da trigliceridemia 
e colesterolemia e do perfil das lipoproteínas entre os dois grupos antes e 90 dias após o tratamento.

No total, 120 cães hígidos da raça Schnauzer foram investigados e desses, 18 apresentaram 
elevação de TG e/ou COL (TG >150 mg/dl e COL > 300 mg/dl). Esses animais foram 
diagnosticados com hiperlipidemia primária, por serem assintomáticos e após exclusão das 
endocrinopatias. Os 18 cães hiperlipidêmicos foram divididos em 2 grupos – Grupo 1: 10 animais 
tratados com 1 cápsula de ômega-3 associado a dieta coadjuvante hipocalórica restrita em 
gordura (Equilíbrio Veterinary diet O&D®) e Grupo 2: 8 animais tratados com 1 cápsula de 
ômega-3 e dieta de manutenção com quantidade de gordura moderada. As concentrações de TG 
e COL bem como das lipoproteínas (LP) VLDL, LDL e HDL foram determinadas antes (T0) e 90 
dias (T1) após a instituição do tratamento. As LP foram mensuradas por cromatografia líquida no 
laboratório de Lípides da FM-USP. A avaliação bioquímica do sumplemento de ômega-3 em 
laboratório especializado apontou uma concentração de 412 mg de EPA e 318 mg de DHA, o que 
equivale a uma dose de 58,8 mg/kg de EPA e 45,4 mg/kg de DHA, respectivamente .
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Fig 1: Formas de hiperlipidemia apresentada pelos animais dos Grupos 1 e 2

Grupo 1 Grupo 2

Os 18 cães (14 fêmeas e 4 machos, 7 ± 2,2 anos, 12 animais castrados) com hiperlipidemia 
primária (hipertrigliceridemia isolada, hipercolesterolemia ou hiperlipidemia mista, Fig 1) foram 
tratados com ômega 3 durante 90 dias. As concentrações em mg/dL de TG e COL (média ± 
desvio padrão), antes e após o tratamento no grupo 1 foram TG = 391,30 ± 487,86 (T0) e 118,7 
± 135,21 (T1); COL = 308,2 ± 63,06 (T0) e 139 ± 36,91 (T1); e no Grupo 2 foram TG = 391,63 ± 
336,89 (T0) e 250,75 ± 211,56 (T1); COL = 257,25 ± 92,88 (T0) e 207,25 ± 63,79 (T1) (Fig. 2).

O perfil de distribuição de COL e TG entre as LP (VLDL, LDL e HDL) não sofreu alteração após 
os 90 dias de terapia. A terapia com ômega 3 e dieta hipocalórica (G1) reduziu a colesterolemia 
de forma mais eficiente, enquanto que a redução de TG foi similar em ambos os grupos (Fig 3).
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Fig 2: Comparação das concentrações de TG e COL antes e após o tratamento com ômega 3 nos Grupos 1 e 2. 

Fig 3: Comparação do perfil das lipoproteínas antes e após o tratamento com ômega 3 nos Grupos 1 e 2. 

No presente estudo, a hiperlipidemia primária foi identificada em 15% dos 
cães Schnauzers hígidos investigados, frequência essa inferior àquela 
observada por Xenoulis et al (2010). Tanto o tratamento realizado no Grupo 1 
(Ômega 3 e dieta hipocalórica) como o tratamento realizado no Grupo 2 
(Ômega 3) foram eficazes na redução das concentrações séricas de triglicéri-
des e colesterol após os 90 dias de tratamento. Também não houve diferença 
na distribuição de triglicérides e colesterol total nas diferentes frações de 
lipoproteínas e o lipidograma permaneceu inalterado, uma vez que tanto o 
colesterol quanto os triglicérides totais apresentaram diminuição após o 
tratamento. Tais achados foram similares àqueles encontrados no grupo 
controle dos estudos de Jericó et al. (2009) e Mori et al. (2010).  Contudo, a 
associação da dieta com restrição de gordura ao ômega 3 mostrou melhores 
resultados na redução da colesterolemia, podendo ser considerada uma 
terapia adequada em cães Schnauzers com hiperlipidemia primária de 
discreta a moderada intensidade.

REFERÊNCIAS

JERICÓ et al, Chromatographic analysis of lipid fractions in healthy dogs and dogs with obesity or hyperadrenocorticism; Veterinary Diagnostic 
Investigation;v. 21; p. 203-207,2009; MORI et al, Predisposition for primary hyperlipidemia in Miniature Schnauzers and Shetland sheepdogs as 
compared to other canine breeds; Research in Veterinary Science; v.88; p. 394-399; 2010; XENOULIS et al. Investigation of hypertriglyceridemia 
in Healthy Miniature Schnauzers; Journal of Veterinary Internal Medicine; v.21; p.1224-1230; 2007; XENOULIS, P.G.; STEINER, J.M. Canine 
hyperlipidemia; Journal of Small Animal Practice; n.56; p.595-605; 2015.

Departamento de comunicação científica Equilíbrio Veterinary 0719


	PT_Lâmina O&D - Frente
	PT_Lâmina O&D - Verso

