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SOBRE O PRÊMIO

Iniciativa da PremieRpet® com foco na geração 
de conhecimento científico em nutrição de cães 
e gatos, o Prêmio de Pesquisa PremieRpet® 
faz parte do calendário da medicina veteri-
nária e zootecnia no Brasil, reconhecendo e 
revelando pesquisadores de alto nível há seis 
anos. Ele existe em sinergia com um conjun-
to de ações da empresa, que envolvem par-
cerias com universidades, financiamento de 
pesquisas, realização de simpósios, inves-
timentos no Centro de Desenvolvimento 
Nutricional (CDN), localizado dentro do par-
que fabril da PremieRpet®, no município de 
Dourado, interior de São Paulo, e no Centro 
de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos 
(CEPEN pet), alocado na Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 
Paulo (FMVZ/USP) - Campus de Pirassununga.

O 6º Prêmio de Pesquisa PremieRpet® re-
cebeu 37 trabalhos originados em 15 uni-
versidades diferentes e 11 cidades de todo 
o Brasil. Dentre os inscritos, 15 são do grupo 
CEPEN pet. 

Segundo a diretora de planejamento es-
tratégico e marketing corporativo da 
PremieRpet®, Madalena Spinazzola, os fortes 
investimentos da empresa para fomentar o 
crescimento da produção científica e pro-
mover o estreitamento do vínculo entre as 
áreas acadêmica, clínica e a indústria, vêm 
gerando resultados efetivos, que envolvem 
os cuidados com a nutrição, o manejo ali-
mentar e a inovação em produtos com con-
ceitos nutricionais diferenciados no Brasil.
 
O Prof. Dr. Marcio Antonio Brunetto, res-
ponsável pela disciplina de Nutrição de Cães 
e Gatos na FMVZ/USP e Coordenador do  
CEPEN pet, foi orientador dos três primeiros 
colocados desta edição. “Fico muito lison-
jeado, porque isso demonstra que o nosso 
trabalho tem surtido bons resultados. É um 
reflexo de todo o empenho e envolvimento 
para tornar nosso grupo de pesquisa cada 
vez mais consolidado no Brasil e no exte-
rior”. Ele relata que a participação no prêmio 
anualmente já virou uma tradição no grupo. 
“Todos os alunos querem concorrer e poder 

participar do evento de premiação, que é 
uma oportunidade de estar em meio a tan-
tos formadores de opinião”, conta o professor, 
que orientou 14 trabalhos inscritos. 

Segundo Brunetto, a realização e manu-
tenção do prêmio é uma iniciativa muito 
importante da PremieRpet®, pois estimula 
continuamente o desenvolvimento de mais 
pesquisas entre os alunos de mestrado, 
doutorado e até mesmo entre os alunos de 
iniciação científica, como foi o caso do Ma-
theus, terceiro colocado nesta edição. “Além 
de mobilizar os alunos, é um incentivo tam-
bém entre os professores pesquisadores 
que já estão na carreira acadêmica há mais 
tempo. E o prêmio da participação no Fórum 
do American College of Veterinary Internal 
Medicine (ACVIM Forum) é uma excelente 
oportunidade para buscarmos atualização e 
para apresentarmos os resultados dos nos-
sos trabalhos realizados aqui”, aponta. 

A sétima edição do prêmio já está confirma-
da para 2021.
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SOBRE O JÚRI

Todos os trabalhos inscritos no 6º Prêmio de 
Pesquisa PremieRpet® foram avaliados por 
uma comissão julgadora formada pela Dra. 
Cristiana Fonseca Pontieri e Dra. Juliana Toloi 
Jeremias, profissionais do Centro de Desen-
volvimento Nutricional (CDN) da PremieRpet®, 
além de uma especialista convidada: Dra. Ce-
cília Villaverde Haro, membro da European Col-
lege of Veterinary and Comparative Nutrition. A 
metodologia em sistema blind review utilizada 
garantiu o anonimato dos candidatos em to-
das as etapas da avaliação.

Dra. Cecilia  
Villaverde Haro

Membro da
European College 
of Veterinary and 

Comparative  
Nutrition

Dra. Juliana
Toloi Jeremias

Pesquisadora
do Centro de

Desenvolvimento
Nutricional

Dra. Cristiana  
Fonseca Pontieri

Diretora do
Centro de
Desenvolvimento
Nutricional
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Trabalho: Impacto ambiental de alimentos comerciais para cães

Orientado: MV MSc Vivian Pedrinelli

Orientador: Prof. Dr. Marcio Antonio Brunetto

Premiação para orientado e orientador: Viagem para participar do 
ACVIM Forum 

“Agradeço à PremieRpet® pela oportunidade e ao meu orientador, 
professor Marcio Brunetto, por sempre incentivar a busca por 
pesquisa de excelência. O Prêmio de Pesquisa PremieRpet® é uma 
excelente oportunidade de incentivo à pesquisa de nutrição de cães 
e gatos no Brasil, ainda mais num momento em que a pesquisa é 
pouco valorizada. O reconhecimento do nosso trabalho é muito 
gratificante e nos estimula a buscar cada vez mais temas relevantes 
para a área de nutrição de cães e gatos.” - MV MSc Vivian Pedrinelli

1o LUGAR 
VIVIAN PEDRINELLI
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RESUMO

A produção de alimentos é responsável por 
cerca de 25% da emissão de gases de efeito 
estufa e uso de terra e, portanto, é preciso 
considerar seu impacto ambiental. O objeti-
vo do presente estudo foi avaliar o impacto 
ambiental de alimentos comerciais secos e 
úmidos para cães adultos pela estimativa de 
uso de terra e de emissão de equivalentes 
de dióxido de carbono (CO2eq). Foram se-
lecionados 372 alimentos, 294 secos e 78 
úmidos e, de acordo com as informações de 
níveis de garantia e ingredientes citados nos 
rótulos, foram estimadas as porcentagens 
de inclusão dos ingredientes. Com base 
nas porcentagens de inclusão foram calcu-
lados o uso de terra e a emissão de CO2eq 
para cada alimento e foi feita uma estimativa 
anual considerando um cão brasileiro médio. 
Anualmente, em média, o uso de terra foi de 
0,78±1,81 hectares e a emissão de CO2eq foi 

de 2,75±5,44 toneladas por cão. Os alimen-
tos úmidos apresentaram maior uso de ter-
ra e emissão de CO2eq do que os alimentos 
secos (p<0,0001). Grande parte do impacto 
ambiental gerado pela alimentação, huma-
na ou animal, é proveniente de alimentos de 
origem animal. Os resultados apontam que 
é necessário considerar o impacto ambien-
tal da alimentação de cães no momento da 
formulação dos alimentos, uma vez que ele 
é significativo. Soluções incluem maior uso 
de alimentos de origem vegetal ou busca 
por ingredientes alternativos.

PALAVRAS-CHAVE
nutrição, canino, sustentabilidade, pegada 
ecológica. 

INTRODUÇÃO 

Animais de companhia são cada vez mais 
considerados como parte da estrutura fa-
miliar, e a população de cães está em cresci-
mento (CHARLES; DAVIES, 2008). No Brasil, 
a população de cães já supera a de crianças 
e o país está em segundo lugar quanto à po-
pulação mundial canina, atrás apenas dos 
Estados Unidos. De acordo com censo rea-
lizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), 44,3% dos domicílios 
possuem cães, e a população canina no Bra-
sil é de 52,2 milhões de animais (IBGE, 2015).

Este aumento da população canina gera 
uma maior demanda por produtos do seg-
mento, inclusive de alimentos (SWANSON 
et al., 2013). Dada a grande população mun-
dial de cães e o consumo de alimentos com 
altos teores de nutrientes e produtos de ori-
gem animal, é preciso considerar o impacto 
dos hábitos de consumo e ingredientes uti-
lizados em dietas voltadas a este segmen-
to (TILMAN; CLARK, 2014). A maioria das 
fontes de proteína utilizadas em alimentos 
comerciais para cães é semelhante àque-
las consumidas por seres humanos. Com 
o aumento da população mundial, a oferta 
de algumas dessas proteínas pode se tor-

nar mais escassa, o que afeta diretamente 
a sustentabilidade da alimentação de seres 
humanos e cães (PHILLIPS-DONALDSON, 
2018).

Sustentabilidade é o termo utilizado para 
descrever a capacidade de uma sociedade 
ou parte específica dela se manter a longo 
prazo, e pode ser dividida em áreas como 
ambiental, social e financeira. Este conceito 
pode ser aplicado para sistemas de alimen-
tação, inclusive para cães (SWANSON et al., 
2013). No âmbito de sustentabilidade am-
biental, podem ser citados, por exemplo, a 
produção de dejetos, o uso de água, a emis-
são de gases de efeito estufa e o uso de ter-
ras (POORE; NEMECEK, 2018).

Os gases de efeito estufa (GEEs) são subs-
tâncias gasosas que constituem a atmos-
fera, naturais ou antropogênicas, que ab-
sorvem a radiação emitida pela superfície 
terrestre. Eles impedem que ocorra a perda 
de calor para o espaço, mantendo a superfí-
cie terrestre potencialmente mais aquecida 
e, assim, provocam alterações no equilíbrio 
natural. Alguns dos principais GEEs são dió-
xido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

IMPACTO AMBIENTAL DE ALIMENTOS COMERCIAIS PARA CÃES
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nitroso (N2O), ozônio (O3) e vapor d’água. 
As emissões de equivalentes de dióxido 
de carbono (CO2eq) representam a quanti-
dade de CO2 que causa a mesma força ra-
diativa de uma quantidade de GEE, e é uma 
medida que compreende todos os GEEs 
(ALLWOOD et al., 2014).

Poore e Nemecek (2018) realizaram uma 
meta-análise sobre o impacto de alimentos, 
que incluiu 38.700 fazendas de 119 países. 
Segundo o levantamento, a produção de 
alimentos é responsável por 26,0% da emis-
são antropogênica global de GEEs. Animais 
de produção e pescados contribuem para 
31,0% e as lavouras para 27,0% das emis-
sões, sendo 21,0% para consumo humano e 
6,0% para alimentação de animais. O uso de 
terras corresponde a 24,0% das emissões, 
sendo 16,0% relacionados a animais de pro-
dução e 8,0% a plantações, e o processa-
mento e transporte são responsáveis pelos 
18,0% restantes (POORE; NEMECEK, 2018).

Para grande parte dos alimentos, a maior 
porcentagem de emissão de GEEs e con-
sequente impacto ambiental resulta da mu-
dança de uso do solo, que são as alterações 
decorrentes de desmatamento e composi-
ção de carbono no solo, além do processa-

mento na fazenda, que inclui a aplicação de 
fertilizantes orgânicos e sintéticos. Juntos, 
contabilizam cerca de 80,0% da emissão de 
CO2eq de alimentos (ALLWOOD et al., 2014; 
POORE; NEMECEK, 2018; RITCHIE, 2020). 
Portanto, o consumo de produtos locais ou 
regionais não reduz expressivamente o im-
pacto, com exceção de alimentos transpor-
tados por avião, como aspargos e frutas sil-
vestres, pois a emissão de CO2eq pode ser 50 
vezes maior (RITCHIE, 2020).

O cálculo do uso de terra é uma ferramenta 
que permite avaliar a área necessária para a 
produção de alimentos para um indivíduo e 
é um parâmetro importante, pois indica se a 
capacidade de determinada região compor-
ta a produção de alimentos para a população 
(Figura 1) (RITCHIE; ROSER, 2020).

A pegada ecológica corresponde a uma fer-
ramenta criada para mensurar a sustenta-
bilidade ambiental e leva em consideração 
recursos renováveis necessários para man-
ter o estilo de vida (WACKERNAGEL; REES, 
1998). Um estudo conduzido na China por 
Su, Martens e Enders-Slegers (2018) obser-
vou que a pegada ecológica da população de 
27,4 milhões de cães e 58,1 milhões de ga-
tos do país seria a equivalente àquela de 70 a 

Figura 1 - Uso de terra (m2) necessário para a produção de 1000 kcal de diferentes alimentos.

Fonte: adaptado de Ritchie e Roser (2020).
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245 milhões de chineses. Outro estudo rea-
lizado no Japão observou que a pegada eco-
lógica em um ano de um cão de peso entre 
10,9 e 29,5 kg é equivalente à pegada de um 
cidadão japonês (SU; MARTENS, 2018). Em 
estudo realizado nos Estados Unidos por 
Okin (2017), foi observado que a população 
de cães e gatos do país pode ser responsá-
vel pela emissão de cerca de 64 milhões de 
toneladas de CO2eq (tCO2eq) por ano, e por 
cerca de 25,0 a 30,0% do impacto de produ-

ção animal em relação ao uso de terra, água 
e combustíveis fósseis.

Com base nos estudos citados, o objetivo 
do presente estudo foi analisar o impacto 
ambiental estimado da alimentação de cães 
no Brasil utilizando o cálculo de uso de terra 
e de emissão de equivalentes de dióxido de 
carbono de alimentos secos e úmidos.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Para a estimativa de emissão de CO2eq e uso 
de terra da alimentação de cães no Brasil, 
foi necessário coletar informações sobre 
a composição de alimentos disponíveis no 
mercado e estimar as porcentagens de in-
clusão de ingredientes de cada alimento. A 
partir desse cálculo, as quantidades de CO2eq 
e uso de terra foram estimadas para cada 
100 g de alimento, para um cão adulto e para 
toda a população canina do Brasil.

O levantamento de alimentos comerciais 
foi realizado em lojas físicas e virtuais de 
três grandes redes de comércio de artigos 
para cães e gatos (Cobasi, Petz e Petland). 
Os ingredientes e os níveis de garantia de 
umidade, proteína, extrato etéreo, fibra 
bruta e matéria mineral foram obtidos dos 
rótulos. Todos os ingredientes citados no 
rótulo foram considerados, com exceção 
de premixes, aditivos e conservantes, que 
contribuem com uma porcentagem peque-
na do alimento. Não foram utilizados os ní-
veis de garantia de cálcio e fósforo, pois não 
constam na composição nutricional dos in-
gredientes da literatura consultada. Foram 
incluídos alimentos completos secos e úmi-
dos para cães adultos saudáveis e não foram 

incluídos alimentos coadjuvantes, alimentos 
para filhotes, alimentos para animais senio-
res e alimentos específicos.

Primeiramente, as informações dos rótulos 
dos alimentos foram convertidas para ma-
téria seca. Em seguida, as porcentagens de 
inclusão estimadas de cada ingrediente para 
cada um dos alimentos foram calculadas 
utilizando o software Optimal Formula 2000 
(Optimal, Campinas, Brasil). Para os níveis de 
garantia com quantidade mínima especifica-
da foram considerados intervalos de 10,0% 
acima dos valores do rótulo, e para níveis de 
garantia com quantidade máxima declarada, 
apenas os valores máximos foram conside-
rados. Os alimentos e suas composições fo-
ram cadastrados no banco de dados do sof-
tware. Os dados referentes às composições 
nutricionais de ingredientes foram obtidos 
de publicação da Associação Brasileira da 
Indústria de Produtos para Animais de Esti-
mação (ABINPET, 2017), e quando não des-
crita nesta publicação, foram utilizadas as 
composições descritas por Butolo (2010) e 
pelo United States Department of Agriculture 
(USDA, 2020).

As porcentagens de inclusão de ingredien-
tes, após resultado de estimativa do softwa-

re, foram convertidas para matéria original. 
O uso de terra e a emissão de CO2eq por 
100 g de cada alimento foram calculados 
multiplicando as porcentagens de inclusão 
dos ingredientes em matéria original pelos 
dados de cada categoria de ingrediente en-
contrados por Poore e Nemecek (2018). Fo-
ram também estimadas as porcentagens de 
origem animal de cada alimento de proteína, 
extrato etéreo e extrativo não nitrogenado 
(ENN), este último calculado de acordo com 
equação do National Research Council (NRC, 
2006).

A energia metabolizável de cada alimento foi 
calculada pela equação preditiva proposta 
pelo NRC (2006), de acordo com sua com-
posição estimada pelo software. O consu-
mo diário de cada alimento foi determinado 
de acordo com a equação para cães inativos 
de 95 kcal x (peso corporal)0,75 (NRC, 2006) 
para um cão brasileiro, cujo peso médio foi 
calculado segundo os pesos médios pa-
drões para as dez raças mais comuns do 
Brasil, de acordo com censo realizado em 
2017, excluindo cães sem raça definida 
(DOGHERO, 2017; CBC, 2019). A partir dos 
dados obtidos relativos ao consumo diário, 
as estimativas de uso de terra e emissão de 
CO2eq anuais foram calculadas para um cão e 

para toda a população canina.

A análise estatística foi realizada no progra-
ma GraphPad Prism 8 (GraphPad Software, 
EUA). A normalidade foi avaliada pelo teste 
de Shapiro-Wilk, e os testes t de Welch e 
Mann-Whitney foram utilizados para com-
paração das variáveis que atenderam ou não 
à suposição de normalidade, respectiva-
mente. Valores de p≤0,05 foram considera-
dos significativos.

RESULTADOS

Foram selecionados 372 alimentos para 
cães, sendo 294 (79,03%) secos e 78 
(20,97%) úmidos, de 11 fabricantes dife-
rentes. Os níveis de garantia declarados nos 
rótulos dos alimentos e os valores após con-
versão para matéria seca estão presentes 
na Tabela 1.

No total foram cadastrados 91 ingredientes, 
44 (48,35%) de origem animal e 47 (51,65%) 
de origem vegetal. Os dez ingredientes mais 
utilizados foram farinha de vísceras de fran-
go (n=275), gordura de aves (n=275), quire-
ra de arroz (n=209), milho integral (n=195), 
polpa de beterraba (n=186), óleo de peixe 
(n=174), levedura de cerveja (n=126), farelo 
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Tabela 2 -  Uso de terra e emissão de equivalentes de dióxido de carbono (CO2eq) (média ± DP) dos alimentos comerciais secos 
e úmidos por 100 g de alimento em matéria original.

Matéria 
original

Matéria 
seca

Total

Secos

Úmidos

Total

Secos

Úmidos

Média±DP
Mín.-máx.

Média±DP
Mín.-máx.

Média±DP
Mín.-máx.

Média±DP
Mín.-máx.

Média±DP
Mín.-máx.

Média±DP
Mín.-máx.

Umidade
(%)

24,76±28,83
9,00-86,00

10,18±0,97
9,00-13,00

81,53±1,94
78,00-86,00

-
-

-
-

-
-

Proteína
bruta (mín.)

21,49±7,17
5,50-35,00

24,72±3,58
17,00-35,00

8,93±1,60
5,50-11,50

25,40±4,35
6,34-38,36

27,51±3,86
19,32-38,46

48,37±7,07
31,43-57,14

Extrato
etéreo 
(mín.)

10,60±4,91
0,60-20,00

12,43±3,66
4,00-20,00

3,47-1,44
0,60-7,00

13,03±4,25
2,55-26,28

13,82±4,02
4,55-22,73

18,47±6,64
3,43-33,33

Fibra bruta 
(máx.)

3,47±1,87
0,60-16,00

3,94±1,79
1,90-16,00

1,64±0,61
0,6-3,00

2,21±1,44
0,1-12,22

4,40±2,02
2,09-18,18

9,08±3,73
3,16-18,75

Matéria 
mineral
 (máx.)

7,02±2,55
1,50-12,00

8,12±1,46
5,50-12,00

2,72±0,49
1,50-3,50

5,81±2,86
0,30-14,67

9,05±1,68
6,18-13,64

14,96±3,31
7,89-21,43

Tabela 1 - Níveis de garantia (média ± DP) de alimentos comerciais secos e úmidos de acordo com informações do fabricante 
em matéria original e convertidos para matéria seca.

Legenda: DP= desvio padrão.

Legenda: DP= desvio padrão.

de glúten de milho 60 (n=111), ovo desidra-
tado (n=111) e linhaça (n=105).

Diferenças entre alimentos secos e úmidos 
quanto ao uso de terra e emissão de CO2eq 
por 100 g de alimento foram observadas 
(p<0,0001) (Tabela 2).

Em média, as porcentagens de proteína bru-
ta, extrato etéreo e ENN de origem animal 
dos alimentos foram 74,97 ± 18,08, 86,16 
± 15,57 e 10,72 ± 21,55, respectivamente. 
Quanto ao extrato etéreo e ENN (p<0,0001), 

Uso de terra Emissão de CO2eq

Total

Secas

Úmidas

Média±DP
Mín.-máx.

Média±DP
Mín.-máx.

Média±DP
Mín.-máx.

m²/100 g 
alimento

5,48±6,83
0,29-38,75

4,02±3,88
0,29-20,02

11,17±11,41
0,59-38,75

% de m² de 
ingredientes de 
origem animal

91,14±12,74
0,00-100,00

89,67±13,66
0,00-99,27

96,90±5,23
70,75-100,00

kg/100 g 
alimento

2,21±1,80
0,20-11,84

1,86±1,01
0,20-6,22

3,58±3,09
0,72-11,84

% de kg de 
ingredientes 

de origem 
animal

91,56±10,29
0,00-100,00

89,72±10,77
0,00-98,65

98,71±1,82
92,08-100,00

p

-

<0,0001

os alimentos úmidos apresentaram maior 
proporção de fontes de origem animal. 
Não houve diferença nas quantidades de 
proteína entre alimentos secos e úmidos 
(p=0,4225).

De acordo com o presente estudo, um cão 
médio do Brasil, de peso corporal de 8,37 
kg e consumo calórico de 467 kcal/dia, é 
responsável pela emissão média de 2,75 
± 5,44 tCO2eq/ano (mínimo de 0,09 e máxi-
mo de 33,02 tCO2eq/ano) e pelo uso médio 
de 0,77 ± 1,81 ha/ano de terra (mínimo de 

DISCUSSÃO

No presente estudo foi possível observar o 
impacto ambiental de alimentos para cães 
no Brasil. Se a emissão de 6,69 tCO2eq per 
capita do Brasil em 2016 for considerada, o 

0,01 e máximo de 10,76 ha/ano) (Figura 2). 
A alimentação da população total de cães 
no Brasil, assumindo que todos são adultos, 
é responsável, em média, pela emissão de 
0,14 ± 0,28 gigatoneladas (Gt) de CO2eq/ano 
(mínimo de 0,01 e máximo de 1,72 Gt/ano) e 
pelo uso de terra de 40,49 x 106 ± 94,80 x 106 
ha/ano (mínimo de 69,80 x 104 e máximo de 
56,25 x 107 ha/ano).

impacto da alimentação de um cão equivale 
a 40% da emissão total de GEEs de um bra-
sileiro, podendo chegar a equivaler até 4,9 
brasileiros, caso seja consumido o alimento 
com maior emissão de CO2eq ,  de acordo com 
o presente estudo, um alimento úmido com 
55,0% de inclusão de carne bovina fresca. 
Considerando a população de, aproxima-
damente, 52,2 milhões de cães do Brasil, a 
emissão de CO2eq de cães relativa à alimen-
tação equivale a 10,0% da emissão total es-
timada de 1,38 Gt para o Brasil em 2016 e 
corresponde à emissão de 20,9 milhões de 
brasileiros (CLIMATE WATCH, 2020).

Diversos fatores influenciam a sustentabili-

p

-

<0,0001
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Figura 2 -  Uso de terra e emissão de equivalentes de dióxido de carbono (CO2eq) anuais de cão de 8,37 kg1 de peso corporal e que 
consome 467 kcal/dia, por tipo de alimento.

Legenda: 1De acordo com proporção das 10 raças mais comuns no país (DOGHERO, 2017).

dade de um alimento e, entre eles, estão a 
escolha de ingredientes, a composição de 
matérias-primas, a digestibilidade e as por-
centagens de inclusão de ingredientes. Mui-
tas vezes, a escolha de ingredientes é feita 
com base na demanda dos consumidores e 
não só pela composição nutricional, o que 
leva à escolha de ingredientes que compe-
tem diretamente com a indústria de alimen-
tos para seres humanos. Além disso, muitas 
vezes os alimentos são formulados para 
fornecer mais nutrientes do que o mínimo 
recomendado e podem ser consumidos em 
excesso. A adequação destes fatores em 

relação à sustentabilidade representa um 
grande desafio para a otimização da susten-
tabilidade da alimentação de cães (SWAN-
SON et al., 2013).

No presente estudo, foram observadas mé-
dias de proteína bruta em matéria seca aci-
ma dos níveis recomendados pela FEDIAF 
(2019) e grande parte desta proteína era 
de origem animal. Segundo estudo realiza-
do por Poore e Nemecek (2018), as proteí-
nas de origem animal são responsáveis por 
maior impacto ambiental e, mais importan-
te do que o consumo de carnes de origem 

mais sustentável, é a redução de consumo 
de carnes no geral, uma vez que a diferen-
ça de impacto ambiental é significativa. Por 
exemplo, a produção de 100 g de proteína 
de ervilhas emite 0,4 kg CO2eq, enquanto a 
produção da mesma quantidade de proteína 
de carne bovina emite 35 kg CO2eq, quase 90 
vezes mais.

Um estudo realizado por Sandström e co-
laboradores (2018) comparou a emissão de 
GEEs de dietas de seres humanos de dife-
rentes países da União Europeia. Cerca de 
83,0% das emissões foi resultante de itens 
como produtos lácteos, carnes e ovos, e 
apenas 17,0% foi proveniente de ingredien-
tes vegetais. Esse resultado é similar ao en-
contrado no presente estudo, que apontou 
que cerca de 90,0% das emissões de CO2eq 
de alimentos comerciais de cães são prove-
nientes de ingredientes de origem animal.

Apesar do consumo de proteínas de origem 
vegetal apresentar menor impacto ambien-
tal, no caso de necessidade de consumo de 
proteínas de origem animal, que ocorre no 
segmento de alimentos para cães e gatos, 
a escolha de produtor com menor emissão 
é importante. Cerca de 75,0% da produção 
de proteína, seja ela de origem animal ou 

vegetal, é responsável por apenas 30,0% 
das emissões de CO2eq, e o restante é res-
ponsável por 70,0% das emissões. Grande 
parte dos produtores de carne bovina, car-
ne ovina e aquacultura se encontra nesta 
última categoria, pois a variação de método 
de produção é grande nestes sistemas. De 
acordo com a Food and Agricultural Organi-
zation (FAO), da Organização das Nações 
Unidas, 61,0% das produções de suínos, 
81,0% da produção de frangos e 86,0% da 
produção de ovos são intensivas, o que re-
duz consideravelmente a emissão de CO2eq 
(MACLEOD et al., 2013). Por isso, produtos 
provenientes de criações extensivas, princi-
palmente aquelas cujo pasto é proveniente 
de desmatamento, como ocorre com maior 
frequência em países em desenvolvimento, 
apresentam maior impacto ambiental (GER-
BER et al., 2013).

Outros fatores além das emissões de CO2eq 
e uso de terra podem influenciar no impacto 
ambiental de um alimento. Entre eles estão 
o uso de água potável e a eutrofização, que 
corresponde ao processo de aquisição por 
corpos d’água de níveis altos de nutrientes, 
como fosfatos e nitratos provenientes de 
fertilizantes. A eutrofização favorece o cres-
cimento de plantas aquáticas e algas e, as-



21

6º PRÊMIO DE PESQUISA PremieRpet®

20

1o LUGAR - VIVIAN PEDRINELLI

sim, afeta a utilização da água (RITCHIE; RO-
SER, 2020). O ciclo de produção do alimento 
e a energia utilizada no processo também 
devem ser considerados. De acordo com 
Rushforth e Moreau (2013), a produção de 
alimentos é o 5º processo que mais gera 
GEEs em todo o sistema de alimentação 
de cães. Além disso, o estudo estimou que 
a substituição de 25,0% da energia utilizada 
na planta de produção por energia de fonte 
renovável reduziria de 25,0 a 27,0% da emis-
são de GEEs.

Um estudo conduzido por Martens, Su e 
Deblomme (2019) avaliou o uso de terra e 
a emissão de GEEs em diferentes países. 
O uso de terra foi estimado em 0,90 a 3,66; 
0,33 a 2,19; e 0,82 a 4,19 ha/ano por cão na 
Holanda, Japão e China, respectivamente. 
Já a emissão de GEEs foi estimada em 0,35 
a 1,4; 0,13 a 0,83; e 0,31 a 1,6 tCO2eq/ano na 
Holanda, Japão e China, respectivamente. 
Os resultados do presente estudo se as-
semelham àqueles de uso de terra encon-
trados no estudo supracitado, mas diferem 
quanto à emissão de CO2eq. Este fato pode 
ser devido ao referido estudo considerar 
animais de peso entre 10 e 20 kg e consu-
mo de apenas um alimento, enquanto o pre-
sente estudo considerou como referência o 

peso médio da população canina, de 8,37 kg, 
e alimentos reais presentes no mercado.

Muitos dos ingredientes utilizados em ali-
mentos para cães são considerados como 
coprodutos e, portanto, pode-se usar o ar-
gumento de que o uso de ingredientes que 
não são consumidos por seres humanos re-
duz o impacto ambiental (SWANSON et al., 
2013; OKIN, 2017). Este argumento, porém, 
é parcialmente verdadeiro. Ingredientes 
como carnes frescas, vísceras e ovos po-
dem competir com indústrias voltadas para 
consumo humano. Além disso, muitas ve-
zes não há quantidade de vísceras suficiente 
para cães que seja proveniente de abate para 
consumo humano, sendo necessária maior 
produção de animais para utilização na ali-
mentação de cães (LEENSTRA; VELLINGA; 
BESSEI, 2018).

A proteína é o macronutriente com maior 
custo, tanto financeiro quanto ecológico, e, 
portanto, é responsável por grande parte da 
atenção quanto à sustentabilidade. Assim, 
para buscar a sustentabilidade do sistema 
de alimentação de cães, torna-se impor-
tante a escolha de fontes de proteínas, não 
só entre origem animal e vegetal, mas tam-
bém dentre as diferentes espécies, como 

frango, suíno, bovino ou peixes. Outra opção 
para reduzir o impacto ambiental é a busca 
por ingredientes alternativos. Um exemplo 
destas alternativas é o consumo de insetos 
como fonte, principalmente de gordura e 
proteína. Um estudo realizado por Oonincx 
e de Boer (2012) observou que a emissão de 
CO2eq e o uso de terra por 100 g de proteína 
de larva-da-farinha (Tenebrio molitor) foram 
de 14 kg CO2eq e 18 m2, respectivamente. 
Estes valores são menores se comparados à 
produção de frangos, suínos e bovinos, po-
dendo chegar até a 14 vezes menos.

O presente estudo utilizou composições 
nutricionais de ingredientes provenientes 
de literatura e este fato pode ter interferido 
nos resultados, uma vez que há grande va-
riação na composição real de ingredientes 
(ABINPET, 2017). Além disso, a porcenta-
gem de inclusão de ingredientes para cada 
alimento foi calculada com o uso de um 
software e pode não refletir a real composi-
ção dos alimentos. Apesar dessa limitação, 
o grande número de alimentos incluídos no 
presente estudo traz informações impor-
tantes que devem ser consideradas.

O sistema de alimentação de cães deve pro-
por alimentos que são aceitos pelo tutor e 

CONCLUSÃO

O impacto ambiental da alimentação de 
cães pode ser considerável e não deve ser 
ignorado. O presente estudo traz informa-
ções novas e importantes para a indústria, 
uma vez que aponta que as escolhas de in-
gredientes e de composição têm consequên-
cias não só para o animal e para o tutor, mas 
também para o meio ambiente e para a sus-
tentabilidade do sistema como um todo. In-
gredientes alternativos e mudanças na for-
mulação podem ser soluções para redução 
do impacto ambiental causado pela alimen-
tação de cães e ajudar a garantir sustentabi-
lidade no longo prazo.

ao mesmo tempo nutricionalmente balan-
ceados e palatáveis para os animais. Depen-
dendo da região e de seu desenvolvimento 
socioeconômico, há grande variação na de-
manda de tutores e animais, não sendo pos-
sível estabelecer uma estratégia única de 
sustentabilidade (SWANSON et al., 2013). 
Identificar o impacto ambiental local, regio-
nal ou nacional é o primeiro passo para dis-
cutir estratégias e desafios na indústria de 
alimentos para cães e, assim, propor soluções 
para garantir a sustentabilidade do processo.
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do 41º Congresso Brasileiro da Anclivepa.

“Agradeço à PremieRpet® pelo prêmio. É muito bom poder participar, 
não só pela oportunidade de ganhar o prêmio em si, mas também 
pelo estímulo que ele nos oferece para ir atrás de novas ideias, de 
novas pesquisas, de sentar e compilar informações ou da nossa 
rotina, de casos clínicos, ou elaborar uma pesquisa que possa trazer 
bons frutos para a ciência.” - MV PhD Fabio Alves Teixeira
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RESUMO

Aporte nutricional aos cães doentes é fun-
damental para melhora do prognóstico. O 
cão com botulismo se mantém em decúbito 
constante, pode apresentar megaesôfago e 
há dificuldade de deglutição, alterações que 
predispõem à pneumonia aspirativa. Na lite-
ratura há pouca informação sobre recomen-
dações alimentares a estes pacientes. O ob-
jetivo deste trabalho é relatar o emprego da 
nutrição parenteral a um cão com botulis-
mo, que após recebimento de alimentação 
forçada desenvolveu pneumonia; e de son-
da nasogástrica com peso de tungstênio 
em um cão com botulismo, megaesôfago 
e pneumonia. Ambos tiveram recuperação 
completa, sem complicações, o que mostra 
ser possível o uso destas técnicas.

PALAVRAS-CHAVE
Clostridium, canino, nutrição parenteral, na-
sogástrica, tungstênio.

INTRODUÇÃO

Botulismo é uma doença grave caracte-
rizada por paralisia muscular, causada por 
neurotoxinas produzidas pela bactéria Clos-
tridium botulinum que, em geral, são absor-
vidas e disseminadas pelo organismo após 
a ingestão de alimentos contaminados 
pela toxina pré-formada. Este metabóli-
to bloqueia a liberação de acetilcolina nas 
junções neuromusculares, que resulta em 
paralisia flácida, com risco de disfunção da 
musculatura respiratória (BARSANTI, 2015; 
LAMOUREUX; POUZOT-NEVORET; ES-
CRIOU, 2015). Outras complicações res-
piratórias podem ocorrer neste paciente, 
pois o botulismo predispõe a regurgitação e 
doenças esofágicas, como o megaesôfago 
(ELWOOD, 2006).

Para cães, são descritos como fatores de 
risco para pneumonia aspirativa (PA): alte-
rações laríngeas e esofágicas (DEWEY et al., 

1997; LORINSON; BRIGHT; WHITE, 1997), 
diminuição do nível de consciência ou cons-
tante posicionamento em decúbito lateral 
devido às alterações neurológicas (MILLER 
et al., 1983), que são características do bo-
tulismo (BARSANTI, 2015). 

No quesito nutricional os quadros de botu-
lismo geralmente se apresentam com difi-
culdade de preensão, mastigação, degluti-
ção e consequente aspiração do alimento e 
piora do prognóstico do paciente. Indepen-
dentemente da causa, o megaesôfago por 
si só já predispõe à PA, o que é mais grave 
nos quadros de botulismo devido às altera-
ções no reflexo de deglutição (KOGAN et al., 
2008; TART; BABSKI; LEE, 2010; OVBEY et 
al., 2014; BARSANTI, 2015).

O manejo nutricional recomendado ao pa-
ciente canino com megaesôfago envolve 
o fornecimento de alimentação com o pa-
ciente em posição bipedal, de modo que a 
gravidade auxilie no deslocamento do ali-
mento via esôfago até o estômago (HAINES 
et al., 2019). Mas, mesmo aqueles pacientes 
que conseguem se manter nesta posição, 
durante e após a alimentação, ainda têm ris-
co de PA, importante causa de morte entre 
os cães com megaesôfago (MCBREARTY 

et al., 2011). Devido à paralisia flácida, esse 
tipo de posicionamento é inaplicável aos pa-
cientes com botulismo. Nos megaesôfagos 
complicados, a recomendação é a sonda 
gástrica (ELWOOD, 2006), porém ainda há 
risco de PA, mesmo em animais sem dificul-
dade de se manter em estação (MANNING 
et al., 2016).

Estudos já provaram que garantir aporte nu-
tricional aos cães doentes, independente-
mente do diagnóstico, é fundamental para 
melhora do prognóstico (BRUNETTO et al., 
2010; LIU; BROWN; SILVERSTEIN, 2012; 
HARRIS et al., 2017). Porém, são raras as 
discussões a respeito dos métodos nutri-
cionais aplicáveis a cães com botulismo e, 
principalmente, concomitante ao megaesô-
fago. Assim, o objetivo destes relatos é dis-
cutir duas possibilidades de vias nutricionais 
a cães com botulismo, das quais não foram 
encontrados relatos na literatura.

2o LUGAR FABIO ALVES TEIXEIRA
ESTRATÉGIAS ALIMENTARES PARA CÃES COM BOTULISMO

CASO 1

Canino, labrador, macho, cinco anos, 25 kg, 
que retornou de uma fuga apático e chegou 
ao hospital veterinário em decúbito lateral, 
não conseguindo se manter em estação e 
com lesão (exposição de musculatura e se-
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creção serosanguinolenta) na face lateral do 
membro posterior esquerdo. Ao exame físi-
co a única alteração observada foi desidra-
tação maior que 8,0%, marcada pelo baixo 
turgor de pele.

Em exame neurológico foi observada como 
alteração diminuição (1, na escala de 0 a 3) 
e ausência (0/0-3) na sensibilidade nasal em 
narina direita e esquerda, respectivamente. 
Ausência de reflexos patelar em ambos os 
membros; e diminuição do flexor em mem-
bros posteriores, tanto lateral quanto medial.
 
À ultrassonografia havia conteúdo sólido em 
estômago que estava dilatado por líquido 
e gás; alças intestinais também dilatadas, 
com parede irregular, espessada e estrati-
ficação mantida; e linfonodos abdominais 
aumentados (o maior com 1,82 cm X 0,72 
cm). À radiografia: dilatação gasosa do es-
tômago, com fragmentos de radiopacidade 
óssea e esôfago com discreta coleção ga-
sosa. Animal também apresentava eritroci-
tose; leucocitose por neutrofilia segmentar 
e monocitose; linfopenia; hiperalbuminemia; 
hiperproteinemia; aumento de atividade 
sérica da enzima alanina aminotransferase 
(ALT) e azotemia (Quadro 1).
 

Em relação ao manejo nutricional, o animal 
parecia ter interesse por alimentos secos 
e úmidos ofertados no dia 1, mas com difi-
culdade de preensão. Assim, nos primeiros 
quatro dias de internação, paciente recebeu 
alimento úmido enlatado, indicado para cães 
em recuperação, por meio de seringa, dire-
tamente na boca, com pescoço elevado. Pa-
ciente continuava prostrado, sem alteração 
ao exame físico, com discreta movimenta-
ção em membros anteriores e com glice-
mias oscilando entre 50 e 70 mg/dL. Apesar 
de discreto reflexo de deglutição, a partir do 
quarto dia, animal iniciou quadro de tosse 

Quadro 1 -  Resultado da evolução das alterações laboratoriais do caso 1.

Variáveis

Hemácias (células x  106/uL)

Hemoglobina (g/dL)

Hematócrito (%)

Leucócitos (células x 10³/uL)

Neutrófilos (células x 10³/uL)

N. segmentares (células x 10³/uL)

Linfócitos (células/uL)

Monócitos (células/uL)

Proteínas totais (g/dL)

Albumina (g/dL)

ALT (U/L)

Ureia (mg/dL)

Creatinina (mg/dL)

Dia 1

9,7

20,3

63,0

19,4

17,4

17,4

950

1260

10,1

4,2

159,2

103,1

4,0

Dia 2

6,8

13,9

43,0

16,1

14,2

14,2

1070

760

-

-

-

135,0

5,1

Dia 5

4,8

9,9

30,0

23,3

21,1

21,1

928

464

5,3

2,0

438,2

98,3

2,8

Dia 15

4,7

9,8

31,0

11,5

8,8

8,8

1265

575

7,0

2,6

102,4

78,0

1,3

Referência

5,0 a 8,0

12,0 a 18,0

37,0 a 57,0

6,0 a 15,0

3,0 a 12,0

3,0 a 11,8

1500 a 7000

0 a 800

5,3 a 7,6

2,3 a 3,8

10 a 88

20 a 40

0,7 a 1,4

Legenda: N = neutrófilos; ALT = atividade sérica da enzima alanina aminotransferase. 

intensa após todas as refeições, evoluindo 
para crepitação na ausculta pulmonar e ima-
gem radiográfica compatível com pneumo-
nia (áreas de opacificação alveolar extensa 
em campo pulmonar esquerdo e focal na 
porção caudal de campo pulmonar direito). 
Fora acrescentado à terapia acetilcisteína 
(5 mg/kg, via subcutânea, a cada 8 horas) e 
inalação com 10 mL de solução fisiológica, a 
cada 8 horas, seguida por tapotagem.
 
No quinto e sexto dia de internação, recebeu 
solução de nutrição parenteral parcial (NPP), 
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Paciente foi diagnosticado com botulismo, 
insuficiência renal aguda e lesão por trauma 
e mantido internado. Inicialmente, foram re-
alizadas duas provas de carga com reposi-
ção volêmica (10 mL/kg/h), seguido por flui-
doterapia (4 mL/kg/h) com solução Ringer 
lactato e glicose a 3,0%, (glicemia entre 40 
e 50 mg/dL). Animal fora mantido interna-
do, com sonda uretral e recebendo, por vias 
injetáveis, a cada 12 horas: tramadol (3 mg/
kg), ranitidina (2 mg/kg), ceftrixona (30 mg/
kg), metronidazol (15 mg/kg) e a cada 24 ho-
ras maropitant (0,1 mg/kg). No segundo dia, 
animal mantinha leucocitose, por neutrofilia e 
linfopenia, e piora da azotemia (Quadro 1).

com intuito de fornecer a necessidade hídri-
ca (NH) do paciente, considerada como NH 
= 95 x PC0,75 (PC = peso corporal) (DIBAR-
TOLA; CHAN; FREEMAN, 2012); 60% da 
necessidade energética em repouso (NER 
= 70 x PC0,75); 75% da necessidade proteica 
(4 gramas de proteína/100 kcal); 40 mEq de 
sódio/L de NH e 20 mEq de potássio/L de 
NH (NRC, 2006; DIBARTOLA; CHAN; FREE-
MAN, 2012). A energia não proteica foi 65% 
oriunda da solução de glicose e 35% de so-
lução de lipídios (Quadro 2).
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Antes do início da administração da NPP 
percebeu-se diminuição da azotemia e ane-
mia (Quadro 1). NPP fora administrada sob 
velocidade de 1,7 mL/kg/h, por dois dias 
consecutivos, em cateter venoso central 
(acesso jugular).

No segundo dia de NPP (sexto dia de tra-
tamento), paciente apresentou importante 
melhora do estado geral. Passou a ingerir 
água e apanhar e deglutir alimentos es-
pontaneamente, sem dificuldade. Passou a 
receber alimento comercial super premium 
indicado para cães adultos, sob necessida-
de energética de manutenção (NEM = 95 x 
PC0,75).

No oitavo dia de internação, animal estava 
totalmente alerta, começou a ficar em es-
tação e deambular sem dificuldade. Foi libe-
rado para tratamento em casa, mantendo 

medicamento, alimento e doses. Em uma 
semana animal retornou ao hospital em 
ótimo estado geral, sem nenhuma queixa 
do tutor, há cinco dias sem recebimento de 
medicamentos, e sem azotemia (Quadro 1). 
Iniciou-se investigação de o porquê da ane-
mia, mas tutor não retornou com o animal.

CASO 2

Canino, sem raça definida, macho castra-
do, 7 anos de idade, 15 kg. O animal acom-
panhava o tutor, que trabalhava recolhendo 
materiais recicláveis. Na ocasião, o tutor re-
feriu que há três dias o cão iniciou quadro de 
cansaço, que evoluiu para apatia e ausência 
de movimentação nos quatro membros, 
sem capacidade de manter-se em estação, 
mesmo quando colocado, evoluindo para 
ausência de movimento no pescoço, sem 
outras alterações.
 
Na avaliação nutricional, notou-se histórico 
dietético à base de alimento seco extrusado, 
comprado a granel, que era mantido à dispo-
sição do animal, que recebia as sobras da ali-
mentação dos tutores e tinha acesso à rua, 
onde com frequência vasculhava lixos. No 
momento do primeiro atendimento, foi re-
latada aquesia há dois dias e, há um dia, não 

conseguia se alimentar e ingerir água.
 
No exame físico percebeu-se animal apáti-
co, ixodidiose intensa, paraplegia flácida dos 
quatro membros, ausência de reflexo patelar, 
leve desidratação, escore de condição cor-
poral (ECC) 3/9 (LAFLAMME, 1997) e escore 
de massa muscular (EMM) 2/3 (BALDWIN 
et al., 2010). Apresentava normoglicemia, 
hiperproteinemia [9,39 g/dL (ref.: 5,3 a 7,6)], 
sem alteração em hemograma; concentra-
ção sérica de ureia, creatinina e albumina e 
atividade sérica de ALT e fosfatase alcalina. 
Na radiografia torácica foi observada dilata-
ção gasosa do esôfago torácico, que mediu 
3,5 cm de diâmetro (Figura 1), opacificação 
interstício-bronquial difusa em região pe-
rihilar dos campos pulmonares esquerdo 
e caudal direito. Animal fora diagnosticado 
com botulismo, megaesôfago e pneumonia.
 
Como tratamento nosocomial foi realiza-
da fluidoterapia com solução Ringer lactato 
(500 mL por dia), aplicação de carrapaticida 
(fipronil spray), acetilcisteína (5 mg/kg, sub-
cutâneo, a cada 8 horas), enema com solu-
ção de lactulona a 30%, enrofloxacina (10 
mg/kg, subcutâneo, a cada 24 horas) e son-
dagem uretral.
 

Devido ixodidiose e dificuldade financeira do 
tutor, animal não foi internado. Fora pres-
crito para realização domiciliar mudança 
constante de decúbito, tapotagem e colírio 
(carboximetilcelulose sódica, uma gota por 
olho a cada 6 horas). Neste dia, em casa, tu-
tor tentou fornecer alimentação e água ao 
paciente, porém sem sucesso devido a não 
aceitação e receio de aspiração. No segun-
do dia de atendimento, cogitou-se a colo-
cação de sonda gástrica, porém por condi-
ções financeiras, risco de contaminação do 
centro cirúrgico por ectoparasitas e quadro 
grave do paciente, optou-se por tentar a 
colocação de sonda nasogástrica. Inicial-
mente, a sonda em PVC flexível, com calibre 
12 Fr, apresentou-se enrolada no esôfago 
dilatado (Figura 1A). Na segunda radiografia 
mantinha a broncopneumonia e a dilatação 
esofágica (medindo 3,77 cm de diâmetro). 
Optou-se pela colocação de sonda naso-
gástrica (12 Fr), com peso de tungstênio, de 
uso humano, na extremidade distal para fa-
cilitar sua rigidez e a entrada no estômago, 
o que foi conseguido na primeira tentativa 
(Figura 1B).
 
Via sonda nasogástrica foi administrado 
alimento seco hipercalórico (5,4 kcal/g) em 
pó, indicado para cães em recuperação sob 
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Soluções nutricionais
Solução de aminoácidos a 10%
Glicose a 50%
Emulsão lipídica
Cloreto de sódio a 20%
Cloreto de potássio 19,1%
Fosfato de potássio 2 mEq/mL
Água para injeção

Quantidade (mL)
120,0
164,0
66,0
13,8
6,4
3,5

625,9

Quadro 2 - Nutrição parenteral parcial do paciente 1.
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cuidados intensivos (27,5% de proteína bru-
ta; 39,3% de extrato etéreo e 1,6% de fibra 
bruta, com base em matéria natural), dilu-
ído com água, até consistência líquida. A 
quantidade de alimento foi calculada pela 
estimativa da NER (NRC, 2006); e cálculo 
da necessidade energética de manutenção 
para prescrição da NH (DIBARTOLA; CHAN; 
FREEMAN, 2012). Também foi prescrito lac-
tulona, via sonda (0,25 mL/kg BID). Foi reco-
mendado que o paciente fosse mantido em 
plataforma inclinada, com a cabeça elevada, 
para minimizar o risco de regurgitação gas-
tresofágica.

No dia seguinte, o animal apresentou discre-
ta melhora, estando com olhar mais alerta, 
defecou de forma espontânea e manteve 
boa hidratação. No quarto dia, tutor relatou 
melhora de 60%, pois animal movimentava 
cabeça e membros. No sétimo dia, o pacien-
te começou a aceitar alimentação voluntá-
ria e apenas o membro posterior esquerdo 
estava sem movimentação. No décimo dia, 
quando colocado em estação, o cão conse-
guia se manter, realizava pequenos passos 
e tentou fazer a remoção da sonda naso-
gástrica. A sonda foi fixada novamente até 
a certeza de aceitação de toda alimentação 
espontaneamente. Foi prescrito alimen-

Figura 1 -  Radiografia de um cão, macho, sem raça definida, com 
megaesôfago secundário ao botulismo. A) Presença de estrutura 
tubular radiopaca (sonda) enrolada na luz esofágica (seta).
 B) Resultado da segunda tentativa de colocação de sonda de 
alimentação: pode-se observar sonda esticada na luz esofágica 
até estômago (seta), com peso (radiopaco) na extremidade distal 
da sonda.

to comercial seco extrusado, (NEM = 95 x 
PC0,75). Em nova radiografia havia melhora do 
quadro de broncopneumonia, sem dilatação 
esofágica (regressão do megaesôfago).

No 17º dia de atendimento, tutor afirmou 
excelente estado geral do paciente. Animal 
conseguia levantar sozinho e a sonda fora 
removida pelo tutor depois que o animal 
tentou remover em casa. O único medica-
mento administrado era a lactulona (3 mL a 
cada 24 horas), que foi suspensa.
 
O tutor compareceu novamente ao hospital 
apenas no 50º dia com animal em perfeito 
estado geral, sem alterações na locomo-
ção e pesando 15,6 kg, ECC 4/9 e EMM 3/3. 
Paciente recebeu alta com recomendação 
de manutenção do cálculo de necessidade 
energética e alimento comercial completo 
indicado para cão adulto e evitar a ingestão 
de restos de comida.

DISCUSSÃO
 
Apesar de haver metodologias diagnósticas 
mais especificas, como o achado da toxina 
no soro, nas fezes, no vômito, no conteúdo 
gástrico ou em amostras do alimento inge-
rido, ou mesmo a dosagem de anticorpos 
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contra a toxina no sangue do paciente, o 
diagnóstico do botulismo é geralmente ba-
seado no histórico e achados clínicos (SHEL-
TON, 2002; BARSANTI, 2015; LAMOUREUX; 
POUZOT-NEVORET; ESCRIOU, 2015). Nos 
casos apresentados, as situações clínicas 
foram compatíveis com a doença (BARSAN-
TI, 2015) e, apesar de no primeiro caso ter 
sido possível a realização da internação e da 
nutrição parenteral, os tutores não dispu-
nham de condição financeira que permitisse 
a realização dos exames diagnósticos espe-
cíficos, que muitas vezes nem estão dispo-
níveis (SHELTON, 2002).
 
Nos dois casos apresentados os pacientes 
se recuperaram, inclusive com regressão 
do megaesôfago no segundo, confirmando 
sua etiologia secundária ao botulismo (VAN 
NES; VAN DER MOST VAN SPIJK, 1986); e 
da insuficiência renal aguda, provavelmente 
secundária ao quadro tóxico e/ou desidrata-
ção (BALL et al., 1979; DIBARTOLA; CHAN; 
FREEMAN, 2012).
 
Para prevenção da PA na disfagia ou doen-
ças esofágicas, como megaesôfago ou que 
predispõem a regurgitação, como botulis-
mo, a recomendação é alimentação bipedal 
ou sondagem gástrica (ELWOOD, 2006).
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Há diversos relatos de botulismo em cães, 
porém na literatura foram encontrados pou-
cos casos nos quais os autores fazem algum 
comentário quanto à forma de alimentação 
dos pacientes. O primeiro caso encontrado 
foi de um cão com botulismo que recebeu 
alimentação via oral e esta acumulou-se no 
esôfago, gerando odor desagradável, prova-
velmente pelo surgimento de megaesôfago, 
com momentos de estresse respiratório e 
decisão pela eutanásia do animal (WALLA-
CE; MCDOWELL, 1986). Em outro caso 
descrito de botulismo sem megaesôfago 
em uma cadela gestante, os autores relata-
ram que apenas realizaram “alimentação em 
pequena quantidade com a cabeça do ani-
mal elevada para reduzir o risco de PA” (LA-
MOUREUX; POUZOT-NEVORET; ESCRIOU, 
2015).
 
No primeiro caso aqui relatado, iniciou-se 
alimentação desta forma, porém o paciente, 
mesmo não apresentando megaesôfago, 
teve tosse e pneumonia, com possibilidade 
de ser consequente à aspiração do alimen-
to. Apesar de haver evidências de que o ideal 
é manter a alimentação por via enteral para 
melhor viabilidade intestinal (ALTMANN, 
1972), na medicina humana alguns autores 
consideram que proteger a via aérea da PA é 

importante a ponto de manter a maioria das 
crianças com botulismo intubadas, como 
forma de limitar o acesso de conteúdo gas-
trointestinal ao trato respiratório (SCHREI-
NER; FIELD; RUDDY, 1991), e optam por 
descontinuar a nutrição enteral e iniciar a pa-
renteral quando percebem aumento de vo-
lume gástrico residual e diminuição da mo-
tilidade intestinal (CASHMAN et al., 1986). 
Foi encontrado apenas uma publicação que 
relatou o uso de nutrição parenteral em ani-
mais com botulismo, especificamente três 
potros que apresentaram alteração na mo-
tilidade gástrica (WILKINS; PALMER, 2003).

No caso em questão, o paciente canino 
apresentou importante melhora após início 
da NPP, inclusive com manutenção da gli-
cemia dentro do intervalo de referência. A 
glicemia capilar era mensurada no mínimo 
duas vezes ao dia durante o período de in-
ternação e se mantinha em valores baixos à 
custa de infusão de fluidoterapia com glico-
se e passou a valores adequados após início 
da NPP (dados não apresentados). Além da 
glicemia, outros parâmetros foram monito-
rados, como exame físico completo, pres-
são arterial e temperatura, sem divergência 
quanto à normalidade. Seria recomendado 
que a concentração sérica de eletrólitos 

também fosse acompanhada durante a in-
fusão de NPP (STEIN III; BARTGES, 2005), 
principalmente pela presença da insuficiên-
cia renal aguda; porém, por questões finan-
ceiras, não foi realizado. É importante ressal-
tar que apresentar insuficiência renal aguda 
não limitou o uso da NPP, dado interessante, 
visto que é escassa a real aplicação da nu-
trição parenteral na literatura da medicina 
veterinária, sendo este o primeiro caso rela-
tado de NPP em cães com botulismo e insu-
ficiência renal aguda.
 
Ainda, quanto aos dados de literatura que 
discutem a alimentação de cães com botu-
lismo, foi encontrado mais um relato no qual 
foi realizada a colocação de sonda gástrica 
em um cão com megaesôfago secundário 
ao botulismo e houve sucesso na condução 
do caso (URIARTE; THIBAUD; BLOT, 2010). 
No segundo caso aqui apresentado, o cão 
também possuía megaesôfago secundá-
rio. Nestes pacientes, o cuidado quanto à 
prevenção da PA deve ser ainda maior, visto 
que evidências radiográficas de aspiração 
de alimento são positivamente associadas 
com a morte antes da alta hospitalar, e ne-
gativamente com o tempo de sobrevida do 
cão com megaesôfago (MCBREARTY et al., 
2011). Neste animal (Caso 2), por questões 
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financeiras do tutor e pela intensa infesta-
ção por ectoparasitas, optou-se por não 
realizar a colocação da sondagem gástrica. 
O uso da NPP também esbarrou em difi-
culdades financeiras. Assim, optou-se pelo 
uso de sondagem nasogástrica. Porém, 
com sonda comum não foi possível, devido 
à saculação esofágica facilitar o enrolar da 
sonda. Por isso, optou-se pelo uso de sonda 
com fio guia e com extremidade mais pesa-
da pela presença do tungstênio. Esse tipo 
de sonda é indicada para colocação trans-
pilórica em cães, pois já foi demonstrada 
sua maior rigidez em comparação a outras 
sondas alimentares (WOHL; HUDSON; LA-
ROCCA, 1999). De acordo com conheci-
mento dos autores, este é o primeiro caso 
relatado que realiza a alimentação de cães 
com megaesôfago, independentemente da 
causa, via sondagem nasogástrica, facilita-
da pelo tipo de sonda envolvida. Isso é uma 
alternativa importante a ser mais estudada, 
visto que não encarece o tratamento do pa-
ciente, como a colocação de sonda gástrica 
ou uso de NPP, e os riscos de complicações 
mecânicas, metabólicas e/ou sépticas são 
menores.
 
Outra via alimentar que poderia ter sido 
aventada para estes pacientes seria a colo-
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cação de sonda gástrica por esofagostomia. 
Na literatura, foi encontrado apenas o rela-
to de um cão com megaesôfago, de origem 
idiopática e não secundária ao botulismo, 
que ganhou peso e diminuiu os episódios 
de regurgitações após uso desta sonda-
gem, mas houve injúrias gástricas atribuídas 
à presença da sonda. Para o segundo caso, 
essa técnica não seria aplicável, pois tam-
bém precisaria de procedimento anestésico 
(KANEMOTO et al., 2017). E, na tentativa de 
minimizar a aspiração do alimento, poderia 
ser cogitada a colocação de sondas esofági-
cas no cão com megaesôfago, não para ali-
mentá-lo, mas para aspirar líquidos acumu-
lados no esôfago desses cães (MANNING et 
al., 2016), o que não pareceu ser necessário 
nos casos aqui relatados.
 
Apesar do sucesso com a sonda nasogás-
trica no segundo paciente relatado, na me-
dicina humana se questiona a possibilidade 
de as sondas nasogástricas predisporem a 
ocorrência de PA, por modificação da mi-
crobiota gástrica e/ou ascensão de micror-
ganismos para região de orofaringe (GO-
MES et al., 2003). Por isso, novos estudos, 
com adequado delineamento experimental, 
devem ser desenvolvidos com o objetivo de 
avaliar qual a melhor rota alimentar nos pa-

cientes em constante decúbito, sem reflexo 
de deglutição e/ou com megaesôfago.
 
Sobre a quantidade calórica e perfil nutricio-
nal fornecidos aos pacientes com botulismo, 
autores na medicina humana afirmam que o 
objetivo nutricional não chega a ser alcan-
çar o balanço nitrogenado neutro, mas pelo 
menos fornecer nutrientes que mantenham 
os estoques proteicos viscerais (CASHMAN 
et al., 1986). Pelo caráter retrospectivo do 
relato de caso, algumas informações im-
portantes, como evolução exata do peso 
dos pacientes e detalhes sobre o manejo 
dietético, não foram encontradas em sua 
totalidade, o que limita a interpretação dos 
dados encontrados. O que se pode afirmar 
é que em ambos os pacientes houve perda 
de peso entre a chegada ao hospital e o iní-
cio da movimentação voluntária, que foi re-
cuperada após a alimentação espontânea. 
Isso reforça a necessidade de que atenção 
deve ser dada a este tipo de paciente, uma 
vez que pode ser utilizado como modelo de 
paciente em estado crítico em que a via ali-
mentar é desafiadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Com base nos casos aqui relatados, pode-

-se afirmar que há a possibilidade do uso 
de sonda com extremidade distal pesada 
nos pacientes caninos com megaesôfago 
causado por botulismo e que a nutrição pa-
renteral também pode ser indicada a estes 
animais.
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RESUMO

A obesidade em cães pode resultar em de-
sordens metabólicas, como a hiperlipidemia, 
redução da tolerância à glicose e resistência 
insulínica. No entanto, existem poucos es-
tudos que correlacionaram o grau de obe-
sidade baseado na determinação da com-
posição corporal com a resistência insulínica 
e hiperlipidemia. Desta maneira, o presente 
trabalho avaliou a frequência de cães obe-
sos que apresentam resistência insulínica 
e alterações nas concentrações de lipídios 
séricos. Além disso, analisou a possível cor-
respondência destas alterações metabóli-
cas com o grau de obesidade, sexo, idade e 
castração. Foram avaliados 53 cães obesos, 
com escore de condição corporal (ECC) igual 
ou superior a 8 e composição corporal de-
terminada pelo método de diluição de isó-
topos de deutério, e dez animais com ECC 
igual a cinco (grupo controle, composto por 
cães saudáveis). Do total de cães obesos, 

42% apresentaram resistência insulínica; 
86,11% dos animais com ECC 9 apresen-
taram hipercolesterolemia e 36,11% apre-
sentaram hipertrigliceridemia. Já os animais 
com ECC 8 - 82,3% apresentaram hiperco-
lesterolemia e 0,58% apresentaram hiper-
trigliceridemia. Estas alterações apontaram 
correspondência com a porcentagem de 
gordura corporal, sexo feminino e castração, 
e a elevação destes metabólitos não se si-
tuou em faixa de reconhecido risco à saúde 
para a espécie.

PALAVRAS-CHAVE
canino, colesterol, triglicérides, HOMA-IR.

INTRODUÇÃO

A obesidade pode ser definida como uma 
síndrome clínica resultante do excesso de 
gordura corporal, a qual é suficiente para 
comprometer a saúde e a função de diferen-
tes órgãos e sistemas (LAFLAMME, 2012). 

Nas últimas décadas, sua incidência em 
animais de companhia aumentou de forma 
significativa, passando a ser uma preocupa-
ção séria na medicina veterinária (GERMAN, 
2006; GOSSELLIN et al., 2007; PORSANI et 
al., 2019).
 
Esta afecção está relacionada ao desequi-
líbrio energético, resultante do excesso de 
calorias consumidas ou pouco utilizadas 
pelos animais, porém fatores genéticos e 
ambientais podem estar associados à obe-
sidade (ZORAN, 2010). Sexo e idade tam-
bém são fatores que podem predispor o cão 
ao excesso de peso, por exemplo, cães de 
meia idade à velhos são mais predispostos 
ao desenvolvimento de obesidade (DIEZ & 
NGUYEN, 2006; GERMAN, 2006).
 
Em uma recente revisão de literatura, VEN-
DRAMINI e colaboradores (2020) concluíram 
que a castração de cães apresenta benefí-
cios à saúde destes animais e aumento da 
expectativa de vida em cães e gatos. Por ou-
tro lado, os animais castrados podem estar 
mais predispostos à obesidade. O excesso 
de peso corporal possui diversos efeitos ne-
gativos à saúde de cães e gatos, os quais são 
bastante citados na literatura e incluem a re-
dução da longevidade (KEALY et al., 2002), 

alterações ortopédicas (KEALY et al., 2000), 
cardiovasculares (TROPF et al., 2017), respi-
ratórias (PEREIRA-NETO et al., 2018) e de-
sordens metabólicas, como hiperlipidemia 
(BRUNETTO et al., 2011a) e resistência in-
sulínica (BRUNETTO et al., 2011b).
 
A relação entre obesidade, doenças cardio-
vasculares e resistência à insulina já é algo 
bem estabelecido, entretanto, os mecanis-
mos envolvidos ainda são pouco compreen-
didos. Acredita-se que em pacientes obe-
sos ocorra o acúmulo de triacilglicerol em 
tecidos como o músculo esquelético, fígado 
e pâncreas, uma vez que os adipócitos se 
apresentam sobrecarregados e, assim, per-
dem a capacidade de estocar mais lipídios. 
O acúmulo destes ácidos graxos no fígado 
promove aumento na produção de glicose, 
reduzindo o clearance hepático da insuli-
na, o que resulta em condições associadas 
à resistência insulínica, como intolerância 
à glicose, hiperlipidemia e hiperinsulinemia 
(GOOSSENS, 2008).
 
A forma mais comum de diabetes no cão é 
o diabetes mellitus dependente de insulina 
(IDDM) (RAND et al., 2004). Embora ainda 
não exista correlação direta entre o de-
senvolvimento de resistência à insulina (RI) 
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e diabetes do tipo I no cão, sabe-se que a 
obesidade resulta em RI (KIM et al., 2003). 
No entanto, poucos estudos avaliaram a fre-
quência desse achado em cães com obesi-
dade adquirida naturalmente.
 
O termo hiperlipidemia refere-se ao au-
mento das concentrações lipídicas séricas 
(colesterol, triglicerídeos ou ambos), sendo 
o aumento sérico de triglicerídeos referido 
como hipertrigliceridemia e o aumento das 
concentrações séricas de colesterol como 
hipercolesterolemia (XENOULIS & STEINER, 
2010). Tais condições podem ocorrer devido 
à falha no metabolismo de lipoproteínas ou 
em decorrência de alguma doença sistêmi-
ca subjacente (JOHNSON, 2005; SCHEN-
CK, 2006).
 
Alguns estudos demonstraram concentra-
ções séricas aumentadas de triglicerídeos 
ou colesterol em cães obesos (CHIKAMU-
NE et al., 1995; BAILHACHE et al., 2003; 
BRUNETTO et al., 2011b) e a perda de peso 
promoveu reduções significativas nas con-
centrações circulantes destes metabólitos 
(JEUSETTE et al., 2005).
 
Embora estes estudos tenham demonstra-
do que a obesidade pode alterar as concen-

trações séricas de colesterol e triglicerídeos, 
há poucas informações na literatura sobre a 
frequência desses achados. Ainda, tais es-
tudos não correlacionam o grau de hiperlipi-
demia com a gravidade da obesidade.
 
O diagnóstico da obesidade na rotina clínica 
pode ser realizado através da aplicação de 
algumas técnicas, como a mensuração da 
morfometria e do escore de condição cor-
poral (ECC). No entanto, a definição exata 
de obesidade envolve a determinação da 
composição corporal do animal, a qual é in-
dicativa do estado nutricional e, portanto, de 
interesse crucial para o médico veterinário. 
Entre as técnicas disponíveis para a deter-
minação da composição corporal, a meto-
dologia de diluição de isótopos de deutério 
é considerada padrão-ouro em medicina e 
medicina veterinária porque permite a de-
terminação precisa do volume de água cor-
poral e, como a água mantém uma relação 
relativamente estável com a massa magra, 
seu cálculo é preciso e, por consequência, 
pode-se determinar o conteúdo de massa 
gorda do indivíduo (FERRIER et al., 2002).
 
Assim, este estudo teve como objetivo ava-
liar a frequência de cães obesos que apre-
sentam resistência insulínica, determinada 

pelo HOMA-IR (Homeostatic Model Asses-
sment). Além disso, avaliar a frequência de 
animais obesos com hiperlipidemia e a pos-
sível correspondência entre o grau de obe-
sidade (determinado pela composição cor-
poral), escore de condição corporal, sexo, 
castração, presença e gravidade da hiperli-
pidemia em cães.

MATERIAL E MÉTODOS

Todos os procedimentos experimentais fo-
ram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso 
de Animais (Protocolo nº 4668091214). Fo-
ram utilizados 53 cães adultos, com escore 
de condição corporal igual ou superior a oito 
(obesos) da rotina de hospitais veterinários 
de referência da cidade de São Paulo. Nes-
se grupo, foram incluídos apenas os animais 
com diagnóstico de obesidade decorren-
te de desequilíbrio nutricional e sem outras 
morbidades. O grupo controle foi constitu-
ído por animais saudáveis e com escore de 
condição corporal 5/9.
 
As análises de composição corporal foram 
determinadas pelo método de diluição do 
isótopo de deutério, seguindo a metodolo-
gia adaptada por BRUNETTO e colaborado-
res (2011). Para as análises de determinação 

da concentração sérica de triglicerídeos e 
colesterol foram empregados kits comer-
ciais (LABTEST, Lagoa Santa - MG, Brasil), 
método glicerol fosfato oxidase/peroxidase.
 
A determinação da glicemia foi realizada 
pelo sistema enzimático GOD - ANA (LA-
BTEST, modelo LABQUEST BIO 2000, La-
goa Santa - MG, Brasil) para analisadores 
semiautomáticos, utilizando kits validados 
(LABTEST, Lagoa Santa - MG, Brasil). A in-
sulina foi analisada em amostras de soro 
por radioimunoensaio, utilizando kits Coat 
a Count (Siemens, Los Angeles, CA, EUA) 
com anticorpo específico e I125 (iodo), 
como hormônio marcador, seguindo as re-
comendações do fabricante no Laboratório 
Especializado em Análises Clínicas (LEAC), 
São Paulo - SP. A avaliação da sensibilidade 
à insulina foi realizada pelo índice HOMA-
-IR (avaliação do modelo de homeostase), 
método já utilizado em outros estudos com 
cães (VERKEST et al., 2012).
 
A análise de correspondência múltipla foi 
utilizada para explorar as possíveis corres-
pondências entre as variáveis (ou níveis de 
variáveis) estudadas: colesterol, trigliceride-
mia, porcentagem de gordura corporal, grau 
de obesidade e escore de condição corporal, 
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sexo, idade e status reprodutivo. Para esta 
análise, foi utilizado o software STATISTICA 
(STATSOFT, OK, EUA), de acordo com a me-
todologia descrita por HAIR e colaboradores 
(2006). As porcentagens de hipercolestero-
lemia, hipertrigliceridemia e resistência insu-
línica foram apresentadas como estatística 
descritiva e a comparação entre os resul-
tados obtidos para os animais classificados 
como escores 8 e 9 foi realizada pelo teste 
de Wilcoxon (p <0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
O grupo de animais obesos foi constituí-
do por 53 cães, sendo 42 (79,24%) fême-
as e 11 machos (20,75%). No total, 16 ani-
mais não eram castrados (30,18%) e 37 
(69,81%) eram castrados. As raças incluídas 
no estudo foram: Labrador Retriever (n=15; 
28,30%), Golden Retriever (n=4; 7,54%), 
Rottweiler (n=4; 7,54%), Dálmata (n=2; 
3,77%), Cocker Spaniel Inglês (n=2; 3,77%), 
Pit Bull (n=2; 3,77%), Springer Spaniel In-
glês (n=1;1,88%), Dachshund (n=1; 1,88%), 
Poodle (n=1; 1,88%), Basset Hound (n=1; 
1,88%) e Beagle (n=1; 1,88%), sendo a maior 
porcentagem dos cães sem raça definida 
(n=19; 35,84%). O escore de condição cor-
poral médio dos animais foi 8,58 e a média 

de idade foi de 6,7 anos. O grupo controle foi 
constituído por quatro cães da raça Beagle 
(40%), dois Dobermanns (20%), um Pastor 
Alemão (10%), um Pequinês (10%), um Pit 
Bull (10%) e um Pinscher (10%). Destes, cin-
co eram fêmeas (50%) e cinco eram machos 
(50%). Com relação à condição sexual, nove 
não eram castrados (90%) e um era cas-
trado (10%). Todos os animais deste grupo 
apresentaram ECC 5.
 
Na Tabela 1 estão apresentados os valores 
médios ± desvio padrão das concentrações 
séricas de glicose e insulina observadas no 
grupo de cães obesos estudado.

Utilizando o índice HOMA-IR, foi possível ob-
servar que 17 (39,53%) cães, de um total de 
43 animais inclusos nesta avaliação, apre-
sentaram resultado superior a 2,7, valor que 
caracteriza resistência insulínica. Ao se ava-
liar os animais de acordo com o escore de 
condição corporal e porcentagem de gordu-

ra corpórea, não foi observada diferença sig-
nificativa entre os dois grupos (ECC 8 versus 
9 e gordura corporal maior ou menor a 45%) 
em relação à glicemia e insulinemia. Dentre 
os animais com escore de condição corporal 
8, 33,33% apresentaram resistência insulíni-
ca, e os de escore 9, 42,85%, assim como é 
possível observar na Figura 1.

Estudos sugerem que cães obesos de-
senvolvem resistência insulínica, por essa 
condição implicar na necessidade de maior 
secreção de insulina pelo pâncreas para a 
manutenção da normoglicemia, em função 
das alterações na homeostase glicêmica e 
sensibilidade dos tecidos à ação da insulina 
(GAYET et al., 2004; JEUSETTE et al., 2005; 
PEÑA et al., 2008; GERMAN et al., 2009; 
VERKEST et al., 2011; VERKEST et al., 2012).
 
Em um estudo realizado por MÜLLER e co-
laboradores (2014), foi encontrada alta cor-
relação entre os valores de insulina e índice 
HOMA-IR e o acúmulo de gordura, mostran-
do que cães obesos apresentam alterações 
nas concentrações de insulina e índice HO-
MA-IR. De maneira semelhante, DE MAR-
CHI e colaboradores (2016) demonstraram 
valores mais altos de insulina quanto maior a 
porcentagem de gordura corporal.

Os valores de colesterol e triglicérides sé-
ricos determinados para os grupos experi-
mentais estão apresentados na Tabela 2.

Figura 1 - Porcentagem de animais que apresentaram resistência 
insulínica de acordo com o escore de condição corporal (8 ou 9).

Legenda: R.I. = Resistência Insulínica

33.33% (n = 5)
Apresentam R.I.

66.67% (n = 10)
Não Apresentam R.I.

42.86% (n = 12)
Apresentam R.I.

57.14% (n = 16)
Não Apresentam R.I.

Total=15
ECC = 8

Total=28
ECC = 9

Grupos
ECC 8 (n=15)
ECC 9 (n=28)

Glicemia (mg/dL)
75,47 ± 18,83 a

77,20 ± 10,92 a

Insulinemia (µUI/mL)
12,49 ± 13,21 a

13,33 ± 11,75 a

Tabela 1 - Concentrações séricas de glicose e insulina (média ± 
desvio padrão) observadas no grupo de cães obesos avaliados.

a, b – médias na coluna sem uma letra em comum diferem pelo 
teste de Wilcoxon (P<0,05).
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Foram verificadas diferenças entre a coles-
terolemia dos cães com obesidade pronun-
ciada (ECC 9) e os demais grupos (P<0,05). 
Em relação à trigliceridemia, o grupo de cães 
obesos (ECC 8 e ECC 9) apresentou valores 
maiores do que os cães em condição cor-
poral ideal (P<0,05). Os valores de referência 
adotados para colesterol total e triglicéri-
des foram estipulados considerando-se o 
método convencional de estabelecimento 
do intervalo de normalidade descrito por 
KANEKO e colaboradores (2009). A partir 
dos valores encontrados para estas duas 
variáveis no grupo controle, estabeleceu-se 
como normal a faixa compreendida entre a 
média mais ou menos dois desvios padrões. 
Dessa forma, o intervalo de normalidade re-
sultante para a variável colesterol compre-

endeu os valores de 154,1 a 268,4 mg/dL e 
para a variável triglicérides valores de 16,81 
a 96,01 mg/dL. Estes foram utilizados para o 
estabelecimento das categorias na análise 
estatística de correspondência. Conside-
rando-se os intervalos acima estabelecidos, 
dos 53 animais do grupo obesos avaliados, 
14 cães apresentaram hipercolesterolemia 
(26,41%) e 31 (58,49%), hipertrigliceridemia 
(Figura 2).

Alguns estudos corroboram a ocorrência 
de hipertrigliceridemia e hipercolestero-
lemia em cães com sobrepeso e obesos 
(RESPONDEK et al., 2008; BRUNETTO et 
al. 2011a; PARK et al., 2014; SÖDER et al., 
2016).
 
A castração é um fator de risco para o de-
senvolvimento de obesidade em cães (VEN-
DRAMINI et al., 2020). No presente estudo, 
foi encontrada maior frequência de cães 
obesos e castrados. Tais animais também 
apresentaram maior correspondência com 
a ocorrência de hiperlipidemia.
 
DIEZ & NGUYEN (2006) e GERMAN (2006) 
sugerem que, com o passar da idade, cães 
são mais predispostos ao desenvolvimento 
de obesidade. Em nosso estudo, foi possível 
observar que a obesidade possui corres-
pondência com a idade e hiperlipidemia.
 
A obesidade influencia o metabolismo das 
gorduras e pode resultar em uma frequên-
cia importante de animais com aumento 
das concentrações circulantes de coleste-
rol e triglicerídeos. No entanto, a elevação 
desses metabólitos nos cães deste estudo 
não foi intensa o suficiente para ser classifi-
cada nas reconhecidas faixas de risco para a 

Figura 2 - Porcentagem de animais obesos que apresentaram 
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia

26.42% (n = 14)
Apresentam 

73.58% (n = 39)
Não Apresentam

58.49% (n = 31)
Apresentam

41.51% (n = 22)
Não Apresentam

Total=53

Total=53

Hipercolesterolemia

Hipertrigliceridemia

saúde (acima de 500 mg/dL) (XENOULIS & 
STEINER, 2010).
 
O mapa perceptual gerado a partir do em-
prego da análise de correspondência múl-
tipla, ilustrado na Figura 3, demonstra que 
as variáveis obesidade pronunciada (ECC 
9), idade 2, fêmeas e castração apresenta-
ram maior grau de correspondência com 
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. A 
análise multivariada de dados tem sido uma 
ferramenta muito útil, cada vez mais empre-
gada em ensaios clínicos humanos. A cor-
respondência entre as variáveis é verificada 
pela proximidade geométrica das mesmas 
no mapa perceptual.

Grupos
Obesos
ECC 8 (n=17)

ECC 9 (n=36)

Controle
ECC 5 (n=10)

200,06 ± 33,48b 
(127,0-290,0)

253,78 ± 114,67a 
(55,0-517,0)

211,2 ± 28,6b 
(166,9-250,5)

129,40 ± 47,07a 
(65,0-244,0)

109,73 ± 76,72a 
(51,0-376,0)

56,41 ± 19,8b 
(28,8-81,9)

Tabela 2 - Colesterol total e triglicérides séricos dos grupos 
experimentais obesos e controle (média ± desvio padrão; 
mínimo-máximo).

 a, b – médias na coluna sem uma letra em comum diferem pelo 
teste de Wilcoxon (P<0,05).
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As informações obtidas neste estudo pos-
suem importância clínica, uma vez que al-
guns autores sugerem que a dislipidemia 
em cães pode levar ao desenvolvimento 
de afecções como pancreatite, ateroscle-
rose, neuropatias, distúrbios hepatobiliares 
e oftálmicos (XENOULIS & STEINER, 2010; 
FUJIWARA et al., 2013). Além disso, há indí-
cios de que cães hiperlipidêmicos e obesos 
apresentam maior tendência à resistência 
insulínica (FUJIWARA et al., 2013, PARK et 
al., 2014).

Colesterol total (mg/dL) Triglicérides (mg/dL)
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Figura 3 -  Mapa perceptual gerado pela análise de correspondência multivariada obtido entre as variáveis colesterolemia, trigliceridemia, 
grau de obesidade, teor de massa gorda, idade, sexo e castração.

Legenda: ECC= escore de condição corporal; Idade 1= 2-7 anos; Idade 2= superior a 7 anos; Normocolesterolemia = 154,1-268,4 mg/
dL; Hipercolesterolemia: acima de 268,4 mg/dL; Normotrigliceridemia= 16,81-96,01 mg/dL; Hipertrigliceridemia: acima de 96,01 mg/dL; 
Massa gorda 1= 30-45% de gordura corporal; Massa gorda 2=acima de 45% de gordura corporal.

CONCLUSÕES
 
Os dados do presente estudo sugerem alta 
frequência de resistência à insulina, hiper-
colesterolemia e hipertrigliceridemia em 
cães diagnosticados com obesidade a partir 
da metodologia de diluição de isótopos de 
deutério. Além disso, animais com obesida-
de pronunciada (acima de 45% de gordura 
corporal), idade superior a 7 anos, fêmeas 

e castrados apresentam maior correspon-
dência com hipercolesterolemia e hipertri-
gliceridemia.
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