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RESUMO 

BROLIO, M. P. Morfofisiologia e imagologia do comportamento das fibras musculares 
lisas no modelo canino GRMD (Golden Retriever Muscular Dystrophy). 
[Morphophysiology and imagology of the behavior of smooth muscle fibers in the canine 
model GRMD (Golden Retriever Muscular Dystrophy)]. 2012. 108 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2012.  

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença neuromuscular fatal, a mais comum 

das distrofias musculares, causada pela ausência da proteína distrofina, componente 

importante do complexo glicoproteína–distrofina, que envolve as células musculares lisas, 

cardíacas e esqueléticas, estabilizando a membrana dessas células durante contrações e 

relaxamentos. Por ser uma doença genética ligada ao cromossomo X, acomete indivíduos do 

sexo masculino, sendo que casos raros de meninas afetadas também são relatados. Indivíduos 

afetados pela DMD apresentam alterações significantes na composição corpórea, comparados 

com a população normal. Cães da raça golden retriever que possuem distrofia muscular 

(GRMD) representam o melhor modelo animal para ensaios terapêuticos na busca do 

tratamento da DMD,  sendo esses animais fundamentais para o estudo do desenvolvimento 

dessa anomalia, devido ao fato de apresentarem genes e sintomas clínicos homólogos aos dos 

pacientes humanos. A similaridade entre as duas doenças é surpreendente, ambas são 

caracterizadas por precoce miopatia degenerativa, com progressiva necrose, fagocitose, 

deposição de cálcio e fibrose endomisial e perimisial.  O foco principal deste trabalho foi 

esclarecer dúvidas quanto ao comportamento da musculatura lisa dos animais distróficos e 

portadores da GRMD, para se conhecer os efeitos da doença nesse tipo de tecido. Para 

avaliação da musculatura lisa uterina foram utilizados quatro úteros de cadelas golden 

retriever saudáveis, cinco úteros de portadoras do gene e quatro úteros de animais afetados 

pela GRMD. Analisando as fotomicrografias uterinas dos grupos,  podemos notar que não há 

diferenças morfológicas através dos estudos histológicos convencionais. Porém, quando 

analisamos as fotomicrografias polarizadas , nota-se nas cadelas saudáveis exclusivamente 

colágeno do tipo III, de coloração esverdeada. Quanto às portadoras do gene da GRMD, 

observa-se colágeno predominantemente vermelho, do tipo I, e pouco em verde, tipo III. 

Fotomicrografias das fêmeas afetadas pela GRMD encontraram colágeno tipo III na parte 

interna do endométrio, miométrio e perimétrio, e colágeno tipo I em epitélio vascular, porém 

ambos em menor quantidade. É possível visualizar colágeno entre as fibras musculares 

através da luz polarizada. Para a avaliação da digestibilidade dos nutrientes em cães GRMD e 

sua capacidade absortiva, foram utilizados nove cães GRMD, sete fêmeas portadoras e dez 



 

 

animais saudáveis; todos receberam a mesma dieta adicionada de oxido crômico. O período 

experimental constou de um intervalo de 10 dias, sendo os cinco primeiros dias de adaptação 

e os cinco restantes de coleta de amostras. Os coeficientes de digestibilidade aparente (CDAs) 

obtidos pelos grupos estudados foram comparados e analisados:  os resultados indicaram que 

os cães com GRMD avaliados não apresentaram redução do aproveitamento nutricional. 

Novas pesquisas que avaliem o gasto energético e composição corpórea destes animais são 

necessárias para melhor compreensão dos mecanismos envolvidos no emagrecimento e perda 

de peso que  apresentam. Para a avaliação do tempo de trânsito gastrintestinal (TTGI) em cães 

golden retriever saudáveis, portadores e afetados pela distrofia muscular, foram utilizados 18 

cães divididos em três grupos – animais saudáveis, portadores e afetados pela GRMD, com 

seis cães cada. Os animais foram acondicionados em canis individuais e receberam a mesma 

dieta; esferas de polietileno (BIPS) impregnadas com bário foram fornecidas durante a 

alimentação. Cada animal recebeu 10 marcadores de tamanho grande (5 mm de diâmetro) e  

30 marcadores de tamanho pequeno (1.5mm de diâmetro). Os animais foram radiografados 

nos momentos antes (basal) da 1ª refeição, para confirmação da ausência de conteúdo 

alimentar e fecal no trato gastrintestinal, e após a alimentação, em intervalos de duas horas, 

até que os marcadores atingissem o cólon. Resultados apontaram que os cães GRMD 

avaliados apresentam TTGI mais rápido quando comparados aos demais grupos. Este trabalho 

comprovou que a mm. lisa de cães distróficos é, de diversas maneiras, afetada pela doença, 

apresentando tanto alterações morfológicas como morfofuncionais. Muitos estudos nessa área 

são necessários para melhor compreensão dos mecanismos da enfermidade, bem como 

maneiras de intervenção para melhoria da qualidade de vida dos indivíduos afetados. Cães 

GRMD(s) são o melhor modelo animal para estudos pré-clínicos da DMD, assim esses 

resultados são muito relevantes para aprimoramento e melhora de manejo em biotérios que 

abrigam esses animais e para extrapolação de dados na própria medicina 
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ABSTRACT 

BROLIO, M.P. Morphophysiology and imagology of the behavior of smooth muscle 

fibers in the canine model GRMD (Golden Retriever Muscular Dystrophy). 

[Morfofisiologia e imagologia do comportamento das fibras musculares lisas no modelo 

canino GRMD (Golden Retriever Muscular Dystrophy)]. 2012. 108 f. Tese. (Doutorado em 

Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 

2012.  

 

Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease, it is the most 

common muscular dystrophy caused by absence of dystrophin protein, an important 

component of the dystrophin-glycoprotein complex, involving cell membranes of smooth, 

cardiac and skeletal cells, stabilizing these cells during contractions and relaxations. Because 

it is a genetic disorder linked to the X chromosome, it affects males, with rare cases of girls 

affected also reported. Individuals affected by DMD show significant changes in body 

composition, compared with the normal population. Golden retriever dogs who have muscular 

dystrophy (GRMD) represent the best animal model for therapeutic trials in the treatment of 

DMD,;   these animals are fundamental to the study of the development of this anomaly, due 

to the fact that they show clinical symptoms and genes homologous to the human patients. 

The similarity between the two diseases is staggering; both are characterized by early 

degenerative myopathy with progressive necrosis, phagocytosis, calcium deposition and 

endomysial and perimysial fibrosis. The main focus of this thesis was to answer questions 

about the behavior of smooth muscles of dystrophic animals and carriers of GRMD, to know 

the effects of the disease in this tissue type. For evaluation of uterine smooth muscle we 

utilized four uteri of golden retriever healthy bitches, five uteri of  gene carriers and four uteri 

of animals affected by GRMD. Analyzing the uterine photomicrographs of the groups we note 

that there are no morphological differences in conventional histological studies. However, 

when we analyze the polarized photomicrographs, we note that in healthy bitches we can see 

only collagen type III of greenish color. As regards the carriers of the GRMD gene, there is 

predominantly red collagen , type I, and very little green, type III. Photomicrographs of 

females affected by GRMD found type III collagen inside the endometrium, myometrium and 

perimetrium and collagen type I in vascular epithelium, but both in a very little quantity. It is 

possible to visualize collagen between muscle fibers by polarized light. For the assessment of 



 

 

nutrient digestibility in dogs GRMD and its absorptive capacity, we used nine GRMD, seven 

carriers females and ten healthy animals and all of them received the same diet with added 

chromic oxide. The experimental period consisted of an interval of 10 days, with the first five 

days to adaptation and the last ones to sample collection. The apparent digestibility 

coefficients obtained by the groups were compared and analyzed; the results showed that dogs 

with GRMD evaluated showed no reduction in energy utilization. The experimental period 

consisted of an interval of 10 days, with the first five days to adaptation and the last of them 

to sample collection. The apparent digestibility coefficients obtained by the groups were 

compared and analyzed; the results showed that dogs with GRMD evaluated showed no 

reduction in nutritional absorption. New research to assess energy expenditure and body 

composition in these animals are needed to a better understanding of the mechanisms 

involving reduction and weight loss they present. For the assessment of gastrointestinal transit 

time (TTGI) in golden retriever dogs healthy carriers and affected by GRMD  18 dogs divided 

into three groups were used - healthy animals, carriers and affected by GRMD, with six dogs 

each. The animals were placed in individual cages and were fed the same diet; polyethylene 

spheres (BIPS) impregnated with barium were supplied during feeding. Each animal received 

10 markers large size (5mm diameter) and 30 markers small size (1.5mm diameter). 

Radiographs were taken in the moments before (baseline) the 1 st meal, to confirm the 

absence of food and fecal content in the gastrointestinal tract and after feeding at two-hour 

intervals until markers reach the colon. Results indicated that GRMD dogs evaluated showed 

TTGI faster when compared to the other groups. This thesis has shown that the smooth 

muscles of dystrophic dogs are, in many ways, affected by the disease, with both 

morphological and morphofunctional alterations; many studies in this area are needed so we 

can better understand the mechanisms of disease, as well as ways of intervention to improve 

the quality of life of affected individuals. GRMD dogs are the best animal model for 

preclinical studies of DMD, so these results are very relevant to enhancement and 

improvement of management in bioteries  these animals have. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A primeira descrição clínica de distrofia propriamente dita, na língua inglesa, pode ser 

atribuída a Charles Bell em 1830. Guillaune Benjamin Amand Duchenne descreveu casos da 

doença em 1861 e, posteriormente, em 1868 (HARRISON, 1988; EMERY, 1993). Outros 

pesquisadores estudaram a doença por anos, e de 1978 a 1983 a DMD foi mapeada em Xp 21. 

Em 1985 a deleção do gene foi detectada, e nos dois anos seguintes o DNA foi clonado e 

sequenciado e a sua proteína produto, a distrofina, identificada (EMERY, 1993). 

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença neuromuscular fatal 

(WILLMANN et al., 2009) e é a forma mais comum de distrofia muscular (BANKS; 

CHAMBERLAIN, 2008), causada pela ausência de uma proteína chamada distrofina, que é 

um componente importante do complexo glicoproteína–distrofina, encontrado no 

citoesqueleto e na lâmina basal (WANG et al., 2009), que envolve as células musculares lisas, 

cardíacas e esqueléticas, estabilizando a membrana dessas células durante contrações e 

relaxamentos, e, por ser uma doença genética ligada ao cromossomo X, acomete indivíduos 

do sexo masculino, sendo que casos raros de meninas afetadas também são relatados. 

Indivíduos afetados pela DMD apresentam alterações significantes na composição de todo o 

corpo, comparado com a população normal (PALMIERI et al., 1996). 

Cães da raça golden retriever que possuem distrofia muscular (GRMD) representam o 

melhor modelo animal para ensaios terapêuticos para a busca do tratamento da DMD – 

distrofia muscular de Duchenne (KERKIS et al., 2008) -, sendo esses animais fundamentais 

para o estudo do desenvolvimento dessa anomalia, devido ao fato de cães acometidos pela 

GRMD apresentarem genes e sintomas clínicos  homólogos aos dos pacientes humanos. Tais 

doenças têm em comum a herança recessiva ligada ao cromossomo X, e são causadas pela 

ausência de uma proteína chamada distrofina, que está presente na membrana das fibras 

musculares. A ausência da proteína causa progressiva degeneração muscular, miocardiopatia 

dilatada e usualmente a morte prematura do paciente (SHELTON; ENGVALL, 2002). 

 Os primeiros sinais da GRMD aparecem normalmente entre a 6ª e a 9ª semanas de 

vida. Algumas lesões já se manifestam “in útero” e outras logo após o nascimento, ocorrendo 

muitas vezes morte dos pacientes recém-nascidos quando são afetados pela forma mais severa 
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da doença. Os filhotes distróficos são mais lentos que os normais e apresentam um andar 

rígido, arrastando os membros torácicos e abduzindo os cotovelos. Outra característica clínica 

é o trismo, que é a incapacidade de abrir completamente a mandíbula (SHELTON; 

ENGVALL, 2002). 

 Os sintomas da distrofia muscular do golden retriever são progressivos, com perda 

gradual de massa muscular e desenvolvimento de contraturas que frequentemente conduzem à 

deformações no esqueleto. Um aspecto amplamente observado em cães com GRMD é o 

alargamento da base da língua em virtude da hipertrofia e pseudo-hipertrofia das fibras 

musculares. Sialorreia, disfagia, regurgitação e dispneia podem ocorrer como resultado da 

hipertrofia da língua associada à disfunção da faringe e do esôfago e à hipertrofia do 

diafragma. Essa deficiência pode ser constatada desde o nascimento, através da observação do 

comportamento dos filhotes, que não conseguem alimentar-se corretamente, apresentando 

dificuldade para sugar o leite das glândulas mamárias da mãe. O deficit na alimentação causa 

grande perda de peso e consequente morte, que ocorre em sua maior parte até as primeiras 

duas semanas de vida. A função respiratória fica reduzida e pode ocorrer pneumonia por 

aspiração, e a presença de miocardiopatia dilatada pode resultar em falência 

cardiorrespiratória. Casos de insuficiência cardíaca congestiva e arritmias são comuns tanto 

em humanos quanto em cães (SHELTON; ENGVALL, 2002). O diagnóstico precoce da 

distrofia pode ser realizado através de exames bioquímicos e imunohistoquímicos, nos quais 

podem ser verificados altos níveis de creatina quinase sérica e falta da proteína distrofina, 

respectivamente, característicos da doença (KORNEGAY et al., 1999).  

Ambrósio et al. (2009) identificaram, através de análises clínicas e morfológicas, três 

fenótipos distintos de cães distróficos: leve (grau I), moderado (grau II) e grave (grau III). 

Estes três grupos não mostraram diferenças em alterações distróficas de morfologia muscular 

e níveis de creatinina quinase.  Tais informações são úteis para ensaios terapêuticos, pois a 

DMD também mostra significativa variabilidade clínica inter e intrafamiliares. Além disso, é 

importante estar ciente dessas diferenças fenotípicas no modelo animal para correta 

interpretação e compreensão dos resultados obtidos em ensaios pré-clínicos.  A análise, em 

vários níveis, da musculatura lisa dos órgãos tubulares de cães normais, portadores e afetados 

pela GRMD, é importante para averiguação de prováveis alterações significativas no 

funcionamento desses órgãos, uma vez que a musculatura esquelética já foi amplamente 

estudada, e há carência de informações sobre o funcionamento da musculatura lisa dos cães 

acometidos pela doença. 
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2 OBJETIVOS  
 

 

Este estudo faz parte de uma série de pesquisas em andamento no biotério de cães 

Canil GRMD-Brasil, que visa não apenas realizar testes pré-clínicos e clínicos com 

medicamentos e terapia celular, mas também conhecer a fundo o modelo animal estudado, 

uma vez que apesar dos vários estudos já publicados envolvendo esses cães, pouco ainda se 

conhece sobre sua fisiologia e padrões de normalidade de funções orgânicas quando se quer 

definir se um animal está apto ou não a ser incluído em determinada pesquisa. 

Assim, o foco principal desta tese foi esclarecer algumas dúvidas em relação ao 

comportamento da musculatura lisa dos animais distróficos e portadores da GRMD, para se 

conhecer os efeitos da doença neste tipo de tecido.  

Esta tese foi, então, dividida em capítulos, para melhor compreensão dos estudos e 

técnicas realizados.  

No Capítulo I, [Avaliação histológica da musculatura lisa do útero de cadelas da raça 

golden retriever saudáveis, afetadas e portadoras do gene da distrofia muscular progressiva 

(GRMD)], a morfologia da musculatura uterina de cadelas saudáveis, portadoras e afetadas 

pela GRMD,  foi avaliada e comparada para comprovação de diferenças ou não nesse tecido, 

devido à doença. Os objetivos específicos deste experimento foram: 

• Avaliar os aspectos histomorfológicos do útero das cadelas saudáveis, 

portadoras e afetadas pela GRMD, através da técnica de coloração com Hematoxilina-

Eosina (H.E.). 

• Analisar a distribuição do colágeno na musculatura lisa do útero por intermédio 

da coloração de Picrosirius – Van Gieson e Tricrômio de Masson  -  e da observação das 

lâminas fotografadas com luz polarizada de cadelas saudáveis, portadoras e afetadas pela 

GRMD. 

 No Capítulo II [Avaliação da digestibilidade de cães da raça golden retriever 

saudáveis, portadores e afetados pela distrofia muscular progressiva (GRMD)],  foram 

avaliados os coeficientes de digestibilidade entre os três grupos de animais:  saudáveis, 
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portadores e afetados pela GMRD. Os valores obtidos foram comparados entre si. Os 

objetivos específicos desse capítulo foram: 

•  Obter e avaliar os coeficientes de digestibilidade para cães adultos da raça 

golden retriever, entre um e sete anos de idade, normais, portadores e afetados pela 

distrofia muscular (GRMD); 

• Avaliar a relação entre expressão da distrofia muscular (GRMD) e eficiência 

digestiva dos indivíduos. 

No Capítulo III [Avaliação do tempo de trânsito gastrintestinal (TTGI) em cães 

golden retriever saudáveis, portadores e afetados pela distrofia muscular progressiva 

(GRMD)], foi avaliado o tempo de retenção de alimentos no trato gastrintestinal de cães 

da raça golden retriever saudáveis, portadores e afetados pela GRMD. Os objetivos 

específicos desse capítulo foram:  

• Avaliar o tempo de retenção de alimentos no trato gastrintestinal de cães 

saudáveis, portadores e afetados pela GRMD;  

• Calcular a taxa de recuperação do marcador nas fezes dos animais. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

A revisão de literatura foi dividida em tópicos para melhor compreensão dos assuntos 

abordados.  

 

 

3.1 DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD) 

 

 

Disfunções neuromusculares abrangem um vasto leque de doenças associadas com 

fraqueza muscular progressiva e/ou neurodegeneração e frequentemente afetam pacientes com 

pouca idade (WILLMANN et al., 2009). 

As Distrofias Musculares Progressivas (DMP) compreendem um grupo heterogêneo 

de doenças de caráter hereditário que se caracteriza por comprometimento grave, progressivo 

e irreversível da musculatura esquelética, devido a um defeito bioquímico intrínseco da célula 

muscular e onde não se encontram evidências clínicas ou laboratoriais do envolvimento do 

cordão espinal ou sistema nervoso periférico, ou ainda miotonia (LEVY; NITRINI, 1991). O 

grau de progressão das DMP, a idade de manifestação dos primeiros sintomas e os principais 

músculos atingidos variam entre os mais de vinte tipos de distrofias musculares conhecidas. A 

classificação mais confiável é baseada nos conhecimentos genéticos, que reconhecem as 

principais formas de DMP (GARDNER; MEDWIN, 1980; WALTON, 1988). 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma distrofinopatia que inclui um 

conjunto específico de patologias definidas por mutações no gene responsável pela 

codificação da proteína distrofina. Tal proteína faz parte do arranjo citoesquelético do 

miócito, sendo a responsável por sua ligação ao sarcômero da matriz extracelular (JORDE, 

2004). 

O gene para a produção da distrofina está localizado no braço curto do cromossomo X 

(região Xp21), portanto a DMD é uma doença genética recessiva ligada ao cromossomo X  

(JORDE, 2004).  
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O gene responsável pela DMD foi clonado em 1986 e descobriu-se que ele codifica 

para a proteína distrofina. Em 65% dos casos ocorre a deleção de uma parte do DNA, em 

30%, uma mutação pontual e, em 5%, a duplicação desse gene (JORDE, 2004). 

A distrofina está presente em maior quantidade na musculatura cardíaca e esquelética 

e no cérebro. Essa proteína estrutural forma um complexo transmembrana que, basicamente, 

promove a integridade da membrana muscular, já que conecta a actina do citoesqueleto à 

matriz extracelular. A ausência dessa proteína gera necrose das fibras (HOFFMAN et al., 

1988; MICHELE; CAMPBELL, 2003). 

A DMD manifesta-se, geralmente, pela primeira vez, em meninos com idade entre três 

e cinco anos, através da atrofia dos membros inferiores e pélvicos. À medida que a doença 

avança, acaba atingindo os membros superiores e, já por volta dos 12 anos de idade, o destino 

dos afetados é uma cadeira de rodas (CHILDERS et al., 2002; STROBER, 2006). Conforme 

os músculos vão-se enfraquecendo, aumentam de volume (hipertrofia), o que significa a 

substituição de fibras musculares que vão morrendo por tecidos conjuntivo e adiposo. 

A DMD pode ser confirmada através da dosagem da creatina quinase (CK), que é alta, 

no sangue, quando ocorre a necrose das fibras musculares, porém não indica, 

necessariamente, que se trata de Duchenne, já que outras miopatias também geram esse 

sintoma. Pode-se realizar um exame de DNA para rastrear uma alteração no gene codificador 

de distrofina, uma biópsia muscular para uma posterior investigação histológica, e até mesmo 

um estudo do RNA de linfócitos, de modo a pesquisar onde houve a mutação (SHELTON, 

2004). 

Apesar de pouca informação sobre os efeitos da falta de distrofina no músculo liso, há 

relatos de esvaziamento gástrico retardado (BAROHN et al., 1988) e distensão gástrica fatal 

(ROBIN; FALEWSKI, 1963) em pacientes com DMD. Obstipação e imparidade na função da 

bexiga (HUVOS; PRUZANSKI, 1967) também já foram descritos. A distrofina também se 

expressa na musculatura lisa das artérias (HOFFMAN et al., 1987; LEES et al., 1994), em 

particular na túnica média dos vasos sanguíneos mais largos que as arteríolas, como as artérias 

musculares, que possuem espessa camada de músculo liso (MIYATAKE et al., 1989). A 

musculatura lisa deficiente de distrofina contribui para o fenótipo vascular e distrófico da 

DMD (ITO et al., 2006). 
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A fisioterapia demonstra ser um tratamento não curativo, mas que tem por finalidade a 

melhora da qualidade de vida do paciente. Até hoje, não se descobriu a cura para a Distrofia 

Muscular de Duchenne, mas existe uma série de estudos visando a esse objetivo, como a 

utilização de antibióticos, suplementos alimentares (creatina, que aumenta a massa muscular e 

elimina o Ca2+ em excesso), medicamentos que aumentam a produção de utrofina, proteína 

análoga à distrofina, entre outros. Entretanto, o estudo mais promissor é o da terapia gênica, o 

qual consiste no acoplamento de um gene sintético ao DNA, de modo a compensar a deleção 

do gene natural que produz a distrofina (STROBER, 2006). 

 

3.1 DISTROFIA MUSCULAR DO GOLDEN RETRIEVER (GRMD) 
 

 
Um modelo animal apropriado deve permitir uma resposta fiável de previsão para 

possibilitar uma intervenção terapêutica humana. No caso de doenças genéticas, os defeitos 

genéticos subjacentes nos modelos animais devem poder ser comparados com os defeitos nos 

pacientes. Além disso, um conhecimento profundo de todas as características patológicas do 

modelo animal é fundamental para um trabalho seguro e confiável  (WILLMANN et al., 

2009).  Diversos modelos animais já foram utilizados para o estudo da DMD, como ratos com 

diferentes variações genéticas, felinos e cães de diversas raças, os Canine X-Linked Muscular 

Dystrophy (CXMD) (WILLMANN et al., 2009). 

Existem vários modelos CXMD da DMD, incluindo o Golden Retriever Muscular 

Dystrophy (GRMD) (COOPER et al., 1988), o Rottweiler (PARTRIDGE, 1997) e o German 

Short-Haired Poiter (SCHATZBERG et al., 1999). Os cães Golden Retriever Muscular 

Dystrophy e os Canine X-Linked Muscular Dystrophy no Japão (CXMDJ) possuem os 

mesmos pontos de mutação e fenótipos similares (SHIMATSU et al., 2005), tendo esses uma 

mutação no intron 6 no gene da distrofina ligado ao cromossomo X, levando à ausência dessa 

proteína nos músculos. Esses cães apresentam sinais clínicos dentro da primeira semana de 

vida, envolvendo os membros assim como os músculos da mastigação. Danos no diafragma e 

na musculatura intercostal levam à falha respiratória progressiva (AMBRÓSIO et al., 2008). 

A patogênese do CXMD é similar à DMD (VALENTINE et al., 1992). 

As distrofias musculares em animais formam um grupo heterogêneo de doenças 

degenerativas herdadas, sendo na maioria não inflamatórias e caracterizadas por fraqueza e 
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debilidade muscular (SHELTON; ENGVALL, 2002). A miopatia distrófica deve ser sempre 

investigada na presença de cão ou gato (macho ou fêmea, raça pura ou mista), que apresente 

fraqueza e atrofia muscular persistente, anormalidades de marcha ou contraturas musculares 

nos primeiros meses de vida (SHARP; KORNEGAY; LANE, 1989).   

A GRMD é uma miopatia degenerativa causada pela ausência da distrofina (COOPER 

et al., 1988).  É geneticamente homóloga à distrofia muscular de Duchenne (DMD) que 

acomete seres humanos, sendo considerados modelos experimentais ideais para diversos 

estudos que visam à busca de tratamentos para meninos afetados pela doença. A similaridade 

entre as duas doenças é surpreendente, ambas são caracterizadas por precoce miopatia 

degenerativa, com progressiva necrose, fagocitose, deposição de cálcio e fibrose endomisial e 

perimisial (COOPER et al., 1988; VALENTINE et al., 1988; SHARP; KORNEGAY; LANE, 

1989; CHILDERS et. al., 2002; NGUYEN et al., 2002; COLLINS; MORGAN, 2003; 

KHURANA; DAVIES, 2003; KORNEGAY et al., 2003; BOGDONOVICHI et al., 2004).  

Há uma alta taxa de mortalidade dos cães GRMD recém-nascidos, com degeneração 

muscular seletiva (VALENTINE et al., 1988; VALENTINE; COOPER, 1991). Para os cães 

que sobrevivem ao período neonatal, a degeneração muscular é seguida por uma regeneração 

muscular e uma grande resposta inflamatória (NGUYEN et al., 2002). Alguns músculos têm 

altas concentrações de cálcio cristalino e hialina (COOPER et al., 1988; NGUYEN et al., 

2002). As fibras musculares começam a ser substituídas por tecido fibroso e células adiposas 

no 2º mês de vida, aproximadamente (NGUYEN et al., 2002). Contraturas conjuntas são 

proeminentes aos seis meses e a mobilidade é severamente prejudicada. Os músculos são 

atrofiados, fracos e mais suscetíveis a lesões de contração induzida (CHILDERS et al., 2002; 

NGUYEN et al., 2002). Os cães GRMD desenvolvem cardiomiopatia (CHETBOUL et al., 

2004a,b) e insuficiência respiratória, que podem levar à morte (VALENTINE; COOPER, 

1991), assim como ocorre nos humanos. 

Atualmente, os cães GRMD representam o melhor modelo animal para tentativas 

terapêuticas para o futuro tratamento da DMD (KERKIS et al., 2008). A GRMD é 

geneticamente homóloga à DMD (NGUYEN et al., 2002), por isso os cães sofrem de uma 

doença fatal e com rápida evolução, semelhante à doença humana (WILLMANN et al., 2009). 

Existe, portanto, uma grande variação na gravidade da patologia, fazendo com que alguns 

filhotes sobrevivam apenas alguns dias, enquanto outros são ambulantes por meses ou até 

anos (AMBROSIO et al., 2008). Incompleta reparação dos músculos nos GRMD resulta em 
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fraqueza progressiva e anormalidade na marcha, levando à atrofia muscular, fibrose e 

contraturas. O crescimento dos filhotes afetados é atrasado e sua habilidade para andar é 

prejudicada. Os cães começam a ficar menos ativos do que os não afetados com o passar do 

tempo. Cães gravemente afetados têm dificuldade para se levantar e podem andar apenas 

alguns passos. Aos 12 meses, disfunções na faringe e no esôfago começam a se desenvolver e 

a capacidade respiratória é diminuída (WILLMANN et al., 2009). Daí para frente, o cão 

afetado enfrenta diversos problemas, como envolvimento muscular seletivo (KORNEGAY et 

al., 2003), disfunção sistólica e dilatação do ventrículo esquerdo (MOISE et al., 1991), 

ocasionando problemas cardiorrespiratórios assim como os encontrados nos pacientes 

humanos.  

A principal diferença clínica entre os cães GRMD e os pacientes humanos com DMD 

é que esses animais não perdem a capacidade de andar, provavelmente por não perderem o 

equilíbrio com tanta facilidade quanto os garotos DMD (SCHATZBERG et al., 1998). 

Apesar do alto custo dos reprodutores, a necessidade de facilidades veterinárias e a 

grande quantidade de compostos necessários para o tratamento de grandes animais, os 

modelos caninos são os que mais se assemelham à doença humana , estão começando a ser 

adequadamente caracterizados e já têm sido utilizados em alguns testes de eficácia de 

tratamentos (WILLMANN et al., 2009), fornecendo os melhores e mais precisos resultados. 

Cães com GRMD, assim como os garotos com DMD, sofrem de ciclos repetidos de 

necrose e regeneração muscular, perda de musculatura, anormalidades na postura, deficiências 

respiratórias e cardíacas e morte prematura (VALENTINE et al., 1988; VALENTINE et al., 

1990). Por possuir patologias semelhantes à DMD (VALENTINE et al., 1992) e por afetar 

cães da raça golden retriever, estes animais passam a ser o melhor modelo para o estudo da 

doença (SHARP et al., 1992).       
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3.2 O USO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

 

 

Os animais utilizados em pesquisa, testes e ensino precisam de um julgamento 

científico e profissional, baseados nas necessidades e exigências específicas da pesquisa, dos 

testes e dos programas educacionais, quanto aos cuidados, à utilização e ao tratamento 

humanitário dado a eles (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2003). 

Os biotérios surgiram da necessidade de se obterem animais em número, idade e sexo 

adequados ao estudo que está sendo realizado, além de tornarem mais fácil o alojamento, a 

manutenção e o transporte desses animais (ANDRADE et al., 2002). 

Existem vários princípios que são de responsabilidade dos pesquisadores quanto à 

utilização de animais para fins experimentais. A saber, (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 2003): 

• Planejar e executar procedimentos baseados na sua relevância para a saúde humana e 

animal, para o progresso dos conhecimentos, ou para o bem da sociedade;  

• Usar espécie, qualidade e número de animais apropriados; 

• Prevenir ou minimizar o desconforto, a angústia e a dor de acordo com os princípios 

da boa ciência ; 

• Utilizar sedação, analgesia ou anestesia apropriadas; 

•  Estabelecer o propósito do experimento; 

•  Propiciar manejo apropriado para os animais, dirigido e executado por pessoas 

qualificadas;  

• Realizar experimentos com animais vivos apenas por ou sob supervisão direta de 

pessoas experientes e qualificadas.  

As atividades relacionadas ao uso de animais estão sujeitas à supervisão de uma 

Comissão Institucional sobre Cuidados e Usos de Animais (IACUC) (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 2003). 



29 

 

Dentre os animais utilizados em pesquisas, os roedores se destacaram, pois atendem a 

uma série de características, tais como: tamanho reduzido, ciclo reprodutivo curto, prole 

numerosa, precocidade, nutrição variada, adaptação ao cativeiro, docilidade, fácil 

domesticação, adaptação a ambientes variados e sociabilidade. Além dessas, algumas 

características foram adquiridas ou fixadas ao longo de sua utilização, como o albinismo, que 

facilita a marcação e visualização de experimentos realizados na pele (ANDRADE et al., 

2002). 

Além dos roedores, os cães também são utilizados em pesquisas científicas e a raça 

mais comum para esse fim é a beagle, devido ao  porte médio (10-25 kg), à  docilidade e à  

padronização racial (ANDRADE et al., 2002). 
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Capítulo I  

Avaliação histológica da musculatura lisa do útero de cadelas da raça 

golden retriever saudáveis, afetadas e portadoras do gene da distrofia 

muscular progressiva (GRMD) 
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4 INTRODUÇÃO 

 

 

Falhas na musculatura esquelética são as manifestações mais significantes, apesar de 

um estudo recente indicar que a DMD possui níveis de gravidade (NICHOLSON et al., 1993). 

A falta de distrofina nos músculos leva a necroses, fibroses e atrofias, provocando nos 

pacientes a incapacidade de andar. Alterações no músculo cardíaco estão presentes em todos 

os pacientes acometidos pela doença, mas dilatações cardiomiopáticas ocorrem em apenas 10-

20% dos pacientes (FARAH et al., 1980; NIGRO et al., 1990). 

 Pearson (1962) examinou a musculatura de um garoto de dois meses de idade  afetado 

pela DMD,  e pôde observar uma hialinização generalizada - e uma grande variação no 

tamanho - das fibras musculares .  Estudos realizados posteriormente com a musculatura de 

outros meninos ainda mais novos (BRADLEY et al., 1972) confirmaram o achado de Pearson 

(1962), concluindo que algumas alterações histológicas já podem ser evidenciadas no útero no 

segundo trimestre de gestação (TOOP; EMERY, 1974). A variação no tamanho do núcleo da 

fibra muscular está relacionada com a hipertrofia celular, com a alteração iônica  e com o grau 

de contração muscular. O alargamento do núcleo é uma das alterações nucleares observada 

mais precoce e consistentemente, provocado por expressão gênica inadequada 

(VASSILOPOULOS; EMERY, 1977). 

 Apesar de pouca informação sobre os efeitos da falta de distrofina no músculo liso, há 

relatos de esvaziamento gástrico retardado (BAROHN et al., 1988) e distensão gástrica fatal 

(ROBIN; FALEWSKI, 1963) em pacientes com DMD. Obstipação intestinal e imparidade na 

função da bexiga (HUVOS; PRUZANSKI, 1967) também já foram descritos. A distrofina 

também se expressa na musculatura lisa das artérias (HOFFMAN et al., 1987; LEES et al., 

1994), em particular na túnica média dos vasos sanguíneos mais largos que as arteríolas, 

como as artérias musculares, que possuem espessa camada de músculo liso (MIYATAKE et 

al., 1989). A musculatura lisa deficiente de distrofina contribui para o fenótipo vascular e 

distrófico da DMD (ITO et al., 2006). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1 GRUPO DE ANIMAIS  

 

 

Foram utilizados onze úteros, sendo quatro de cadelas saudáveis, compondo o grupo 

controle, com idades entre um e nove anos; cinco úteros de cadelas portadoras do gene da 

GRMD com idades entre três e seis anos, e dois úteros de cadelas afetadas com idades de 

nove e dez meses, provenientes do Canil GRMD-Brasil, Departamento de Cirurgia da FMVZ-

USP; Setor de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres. 

 Os úteros foram divididos em três grupos: grupo 1 (G1): 04 (quatro) úteros de cadelas 

saudáveis, formando o grupo controle; grupo 2 (G2): 05 (cinco) úteros de cadelas portadoras 

do gene da GRMD; grupo 3 (G3): 02 (dois) úteros de cadelas afetadas pela GRMD 

(Quadro1). 

Quadro 1 – Identificação dos materiais coletados 

Grupo Identificação Idade 

G1 1S 3 anos e 6 meses 

G1 2S 4 anos e 6 meses 

G1 3S 1 ano 

G1 4S 9 anos  

G2 1P 5 anos 

G2 2P 4 anos 

G2 3P 3 anos e 6 meses 

G2 4P 3 anos e 6 meses 

G2 5P 6 anos e 10 meses 

G3 1A 9 meses 

G3 2A 10 meses 
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5.2 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

 

 

Com exceção das cadelas “4P” e “5P”, que foram castradas em Ribeirão Preto-SP, as 

demais , saudáveis e portadoras, foram submetidas à ovariosalpingohisterectomias realizadas 

no centro cirúrgico do Canil GRMD – Brasil.  

No período pré-operatório os animais foram submetidos a jejum hídrico e alimentar de 

12 horas. 

Como medicação pré-anestésica utilizou-se acepromazina (0,1 mg/Kg) associada com 

meperidina (2 mg/Kg), por via intramuscular.   

Para indução anestésica foi utilizado propofol (5 mg/Kg) por via intravenosa e após a 

intubação, manutenção com isofluorano.  

Elas foram devidamente tricotomizadas e foi realizada a assepsia pré-operatória no 

abdômen ventral desde a cartilagem xifoide até o púbis.  

Uma incisão de 4 a 8 cm através da pele e do tecido subcutâneo exatamente na região 

caudal do umbigo foi feita. Após a exposição da linha alba foi realizada uma incisão em 

estocada com uma tesoura de Mayo, e em seguida a parede abdominal esquerda foi levantada 

por meio de uma apreensão da linha alba com uma pinça polegar.  

O gancho de ovariectomia foi deslizado, virado medialmente para que se apanhasse o 

corno uterino, o ligamento largo ou o ligamento redondo, e levantado a partir do abdômen. 

Através de tração caudal e medial no corpo uterino, identificou-se, por meio de palpação, o 

ligamento suspensor.  Foi ele estirado e rompido próximo ao rim para permitir a 

exteriorização do ovário através de tração caudolateral no ligamento superior, exercida pelo 

dedo indicador, juntamente com a tração caudomedial no corno uterino. 

 Em seguida, um orifício no ligamento largo foi feito e  aplicadas duas pinças de 

Rochester-Carmalt pelo pedículo ovariano em sentido proximal ao ovário e uma pelo 

ligamento próprio ovariano.  

Colocou-se uma ligadura feita de um material de sutura absorvível em “figura de 8” 

próximo às pinças do pedículo ovariano. A romba da agulha foi orientada pelo meio do 
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pedículo, fazendo-se um laço com o fio de sutura ao redor de um lado do pedículo e, em 

seguida, a agulha foi redirecionada através do orifício original a partir da mesma direção, 

fazendo-se o laço da ligadura ao redor da outra metade do pedículo, amarrando-se com 

firmeza e apertando-se com a remoção de uma pinça ou aplicação de uma pinça única para 

permitir a compressão do pedículo. Colocou-se uma pinça hemostática mosquito no ligamento 

suspensor, próximo ao ovário. O pedículo ovariano foi transeccionado entre a pinça de 

Carmalt e o ovário. A bursa foi aberta e o ovário examinado para que se tivesse certeza da 

total remoção do pedículo ovariano. Removeu-se a pinça de Carmalt. Os mesmos 

procedimentos descritos anteriormente foram realizados no outro corno uterino, assim que 

localizado e acompanhado até o ovário exposto.  

Por fim, recolocou-se o coto uterino no interior do abdômen antes de se soltar as 

pinças hemostáticas e a parede abdominal foi fechada em três camadas (linha alba, tecido 

subcutâneo e pele). 

A proteção da ferida cirúrgica foi realizada com gaze estéril, mantida com fita 

micropore e uso concomitante de colar elisabethano.  

Como medicação pós-cirúrgica via oral utilizou-se cefalexina (30 mg/kg), meloxicam 

(0,2 mg/kg) e, quando necessário, dipirona (1 gota/kg).  

As cadelas foram privadas de algumas atividades até a recuperação e a retirada dos 

pontos. 

Os úteros das cadelas afetadas pela GRMD foram retirados através de necropsia após 

suas mortes naturais, em decorrência da progressão da distrofia muscular, devido ao fato de 

que procedimentos cirúrgicos são de extremo risco para animais distróficos. 
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5.3 PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO DAS AMOSTRAS 

 

  

Após a retirada em bloco dos úteros por ovário-histerectomia nas cadelas sadias e 

portadoras da GRMD e necropsias das cadelas afetadas, eles foram encaminhados ao 

Laboratório de Histologia do Setor de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres – 

Departamento de Cirurgia – FMVZ-USP  - para o devido processamento histológico. 

Todo o processamento histológico para a realização de microscopia de luz bem como 

os protocolos de coloração de Hematoxilina-Eosina, Tricrômio de Masson, e Picrossírius – 

Van Guienson foram realizados de acordo com as orientações de GERGER et al., 2010.  

Utilizou-se o microscópio OLYMPUS modelo BX60 e a câmera ZEISS modelo 

AxioCam HCr. As fotomicrografias foram feitas através do programa KS400, 3.4, da marca 

ZEISS, ano 2000. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 Os aspectos morfológicos da histologia da musculatura uterina dos três grupos 

avaliados microscopicamente, bem como as características de suas subdivisões – perimétrio, 

miométrio e endométrio - já foram amplamente discutidos em estudos anteriores (VAN 

CRUCHTEN et al., 2002; SAMUELSON, 2007; AMBRÓSIO et al., 2011); e os protocolos 

de coloração empregados no presente estudo – Hematoxilina & Eosina, Tricrômio de Masson 

e Picrosirius Van-Guienson - não indicaram diferenças entre as análises histológicas dos três 

grupos avaliados.  

 

 A parede do útero é dividida em três regiões diferentes: endométrio, miométrio e 

perimétrio (GARTNER; HIAT, 1993; GEORGE et al., 1998; SAMUELSON, 2007), bem 

como observado em todas as amostras estudadas.  

 O endométrio (Figura 1) é a camada da mucosa, constituído por uma lâmina própria de 

revestimento epitelial, com sua camada basal profunda e funcional superficial, bem 

evidenciada nas amostras avaliadas, e sofre alterações durante o ciclo estral (GEORGE et al., 

1998; VAN CRUTCHEN et al., 2002). O epitélio da mucosa é prismático simples (Figura 2), 

mas focos isolados de epitélio cúbico também podem ocorrer. As glândulas uterinas, 

glândulas tubulares simples ou ramificadas, encontram-se nessa camada (Figura 3). Os 

produtos de secreção do epitélio de revestimento e glandular incluem o muco, lipídeos, 

glicogênio e proteínas. Essas glândulas se estendem para a lâmina própria-submucosa, 

corroborando os achados de Banks (1992) e Ambrósio et al. (2011). 

 A lâmina própria-submucosa é formada por tecido conjuntivo frouxo hiperplásico 

composto por numerosas células de defesa – células mononucleares e polimorfonucleares 

(Figura 11) - em fibroblastos e contém abundante matriz extracelular. As fibras do tecido 

conjuntivo são constituídas principalmente de colágeno do tipo III (BANKS, 1992; 

SAMUELSON, 2007; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2008), que aparecem em cor verde na 

coloração de Picrosirius Polarizado, como observado nas amostras dos úteros das cadelas do 

grupo controle (Figuras 4, 5, 6, 7 e 8). Nos úteros das cadelas portadoras observaram-se 

maiores quantidades de colágeno tipo I, que aparecem em vermelho na mesma técnica de 

Picrosirius Polarizado (Figuras 15, 16, 17 e 18). 
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 Observa-se que o miométrio (Figura 9) é constituído por uma camada muscular 

espessa e composto de pacotes de fibras musculares lisas separadas por tecido conjuntivo, 

como citado por George et al. (1998) e Junqueira e Carneiro, (2008). Essa camada é formada 

por uma subcamada circular interna (miométrio circular) espessa de músculo liso e uma 

subcamada longitudinal externa delgada (miométrio longitudinal) que continua no 

mesométrio. Entre as duas camadas de músculo liso é encontrado o extrato vascular, 

conforme afirmações de Banks (1992) e Augsburger e Henzi (2008). 

As fases reprodutivas de algumas cadelas utilizadas foram supostas através de 

comparações com literatura específica (AMBRÓSIO et al., 2011), pois alguns úteros já 

estavam armazenados, não sendo possível a realização da citologia vaginal nesses animais 

para confirmar a fase do ciclo estral em que se encontravam. 

  As técnicas de coloração utilizadas com os protocolos de Hematoxilina & 

Eosina e Tricrômio de Masson foram realizadas sem dificuldade e apresentaram-se conforme 

literatura (GAMBLE, 2002; KIERNAN, 2004; WILSON; GERGER et al., 2010). Com 

relação ao protocolo de Picrosirius – Van Guienson, descrito por Gerger (2010), houve 

dificuldade nas primeiras tentativas, sem resultados positivos nas primeiras colorações. 

Devido a isso, optou-se por testar a técnica de Van – Guienson tradicional, sugerida por Luna 

(1992), já que a primeira técnica é uma associação do Van – Guienson tradicional com a 

coloração de Picrosirius, e ambas são utilizadas para diferenciar fibras colágenas da 

musculatura. Após os ajustes necessários para a realização dessas colorações, concluímos que 

a técnica de Picrosirius – Van Guienson foi mais eficiente na diferenciação das estruturas 

avaliadas, apesar de possuir um protocolo bastante longo, ao contrário do protocolo de Van – 

Guienson apenas, cuja realização é fácil e rápida, mas não tão eficiente quanto à diferenciação 

entre colágeno e musculatura, apesar de proporcionar uma boa visualização do tecido e 

divisão dessas estruturas. 

 Com a coloração de Hematoxilina e Eosina (H.E.),nota-se o citoplasma e o tecido 

conjuntivo corados em diversos tons de rosa pela eosina, e o núcleo com um bom 

detalhamento intranuclear corado em tons de roxo pela hematoxilina (Figura 1 A,B,C). 

 Com a coloração de Tricrômio de Masson (figura 1 D,E,F) evidenciou-se a diferença 

de colágeno e músculo liso entre si, já que o colágeno se cora de azul ou verde, e o citoplasma 

do músculo, de vermelho ou rosa. 
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 Através da coloração de Picrosirius – Van Guienson, segundo a literatura, observa-se o 

colágeno corado de vermelho e a musculatura de amarelo (KIERNAN, 2004; GERGER et al., 

2010). Como resultado encontrou-se o colágeno corado de vermelho e a musculatura 

amarelada (Figura 1 G,H,I).  Nessa coloração as fibras colágenas entremeando a musculatura 

lisa são evidentes. 

 

Figura1- Fotomicrografia do corno uterino de cadela saudável/controle em A, D e C, portadora em B, E e 
H e fêmea afetada em C, F e I. Endométrio (E), miométrio circular (Mc), miométrio longitudinal 
(Ml), epitélio vascular (ev), glândulas endometriais (g), o epitélio endometrial (ee) e perimétrio 
(P). Aumento: A - 10X, B - 10X, C - 20X, D - 10, E - 10X, F - 20X; G - H 10X - 4X; I - 20X. 
Coloração HE, em A, B e C; Trichrome Masson D, E e F Picrosirius - Van-Guienson em G, H e 
I. Barras: A - 200 um, B - 200 um, C - 100 um, D - 200 um, e - 200 um, F - 100 fim; G - 200 um, 
H - 500 um, eu - 100 um. 

Fonte: (BROLIO, M.P. 2012)  

 

 

Com a coloração de Van-Guienson observa-se o núcleo das células corado de azul ou 

preto, o colágeno corado de vermelho e os outros tecidos, de amarelo (BANCROFT; 

GAMBLE, 2002; TOLOSA et al., 2003). Como resultado obtiveram-se os tecidos corados de 

tons de marrom, o que possibilita diferenciá-los, e as hemácias coradas de amarelo (Figura 2).  
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Figura 2 - Fotomicrografia do útero de cadela saudável em A e B. Amostra uterina de cadela portadora 
em C e D. Endométrio (E), miométrio circular (Mc), miométrio longitudinal (Ml), glândula 
endometrial (seta) e epitélio vascular (ev). Aumento: A – 4X; B – 10X; C – 20X; D – 20X. 
Coloração Van-Guienson. Barras: A – 500µm; B – 200µm; C – 100µm; D – 100µm.  

 Fonte: (BROLIO, M.P. 2012) 

  

 

 Na coloração de Picrosirius Polarizado observa-se o colágeno destacado em 

fundo preto. Segundo literatura, o colágeno tipo I aparece em vermelho, o tipo II em amarelo 

e o tipo III em verde (PRADO et al., 2005). Nas cadelas saudáveis pode-se observar 

claramente o predomínio do colágeno tipo III, corroborando a literatura (BANKS, 1992). 
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Figura 3 – Fotomicrografia do útero de cadela saudável em A e D, de cadela portadora em B e E e de cadela 
afetada em C e F. Endométrio (E), miométrio circular (Mc), epitálio vascular (ev), miométrio 
longitudinal (Ml) e perimétrio (P). Aumento: A – 10X; B – 4X; C – 10X; D – 10X; E – 4X; F – 10X. 
Coloração: A, B e C – Picrosirius Van-Guienson; D, E e F – Picrosirius Polarizado. Barra: A - 200µm; 
B - 500µm; C – 200µm. 

 Fonte: (BROLIO, M.P. 2012) 

 

Figura 4 – Fotomicrografia do útero de cadela portadora (2P). Miométrio longitudinal (Ml) e perimétrio (P). 
Aumento: A e B – 20X. Coloração: A – Picrosirius Van-Guienson; B – Picrosirius Polarizado. 
Barra: 100µm. 

 
Fonte: (BROLIO, M.P. 2012) 
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Figura 5 – Fotomicrografia do útero de cadela portadora (1P). Miométrio longitudinal (Ml) e perimétrio 
(P). Aumento: A e B – 10X. Coloração: A – Picrosirius Van-Guienson; B – Picrosirius 
Polarizado. Barra: 200µm. 

 
Fonte: (BROLIO, M.P. 2012) 

 

Figura 6 – Fotomicrografia do corno do útero de cadela portadora (3P). Endométrio (E), miométrio 
circular (Mc), epitálio vascular (ev) e miométrio longitudinal (Ml). Aumento: A e B – 20X. 
Coloração: A – Picrosirius Van-Guienson; B – Picrosirius Polarizado. Barra: 100µm.  

 Fonte: (BROLIO, M.P. 2012) 
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Figura 7 – Fotomicrografia do útero de cadela afetada. Endométrio (E), miométrio circular (Mc), 
epitélio vascular (ev) e miométrio longitudinal (Ml). Aumento: A e B – 10X. Coloração: 
A – Picrosirius Van-Guienson; B – Picrosirius Polarizado. Barra: 200µm.  

 
Fonte: (BROLIO, M.P. 2012) 
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Figura 8 -     Fotomicrografia do meio do corno do útero de cadelas saudáveis. Em A tem-se 3S (um 
ano), em B tem-se 1S (3 anos e 6 meses), em C tem-se 2S (4 anos e 6 meses) e em D tem-
se 4S (9 anos). Endométrio (E), miométrio circular (Mc), epitálio vascular (ev), 
miométrio longitudinal (Ml) e perimétrio (P). Aumento: A – 10X; B – 10X; C – 4X; D – 
10X. Coloração: Picrosirius Polarizado 
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 Figura 9 -   Fotomicrografia do útero de cadelas portadoras. Em A tem-se 4P (3 anos e 6 meses), em B 
tem-se 3P (3 anos e 6 meses), em C tem-se 2P (4 anos), em D tem-se 1P (5 anos) e em E 
tem-se 5P (6 anos e 10 meses). Endométrio (E), miométrio circular (Mc), epitélio 
vascular (ev), miométrio longitudinal (Ml) e perimétrio (P). Aumento: A – 4X; B – 20X; 
C – 20X; D – 10X; E – 20X. Coloração: Picrosirius Polarizado. 

  

 

Figura 10 – Fotomicrografia do útero de cadela afetada 1A em A e de cadela afetada 2A em B. 
Endométrio (E), miométrio circular (Mc), epitálio vascular (ev) e miométrio longitudinal. 
Aumento: 10X. Coloração: Picrosirius Polarizado. 
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 Analisando as fotomicrografias dos úteros dos três grupos avaliados, podemos notar 

que não há diferenças morfológicas através dos estudos histológicos convencionais. Porém, 

quando analisamos as fotomicrografias polarizadas, é possível notar que nas cadelas 

saudáveis observa-se exclusivamente colágeno do tipo III, de coloração esverdeada. Já no 

caso das fêmeas portadoras do gene da GRMD observa-se colágeno predominantemente 

vermelho, do tipo I, e bem pouco em verde, tipo III. Já as fotografias das fêmeas afetadas pela 

GRMD mostraram colágeno tipo III na parte interna do endométrio, miométrio e perimétrio, e 

colágeno tipo I em epitélio vascular, porém ambos em bem menos quantidade. É possível 

visualizar colágeno entre as fibras musculares através da luz polarizada.  

 É de conhecimento geral que o colágeno do tipo I é o mais comum, aparece em locais 

que sofrem grandes tensões, por exemplo, tendões, e formação de fibras e feixes; enquanto 

que o colágeno tipo II manifesta-se em locais de grandes pressões, como cartilagens 

articulares, porém morfologicamente não são distinguíveis do tipo I. Já o colágeno tipo III é 

abundante em tecido conjuntivo frouxo; seus tecidos mais representativos são pele, músculos, 

vasos e está frequentemente associado ao tipo I. Sua principal função é a manutenção da 

estrutura de órgãos expansíveis; muito presente em intestinos e útero (BANKS, 1992; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

 Sabe-se que o músculo afetado pela distrofia muscular progressiva apresenta 

deficiência severa de distrofina, uma proteína estrutural, assim encontra dificuldades para 

manter sua morfologia e sustentação; isso leva a um aumento das fibras colágenas tipo I com 

o passar do tempo, uma vez que esse tipo forma fibras mais resistentes.  

 Desde a gestação o feto do indivíduo distrófico começa um processo inflamatório e 

degenerativo em toda sua musculatura (NGUYEN et al., 2002). Esses processos geram 

colágeno tipo I e perda da musculatura, com uma consequente cicatrização tecidual e perda da 

função, onde o músculo é substituído por tecido fibroso. Isso é notado através da dificuldade 

de deglutição, marcha e deformidades da musculatura, facilmente inspecionadas e palpadas 

em cães distróficos.  

 Esperava-se que quanto mais velhas fossem as cadelas portadoras do gene da GRMD, 

maior quantidade de colágeno tipo I seria evidenciada em sua musculatura uterina, 

comprovando que realmente, com o passar do tempo, há uma alteração na morfologia da 

musculatura uterina dessas cadelas.  A falta de distrofina possivelmente acarreta uma 

necessidade de produção de fibras colágenas tipo I para sustentação do órgão, devido aos 
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processos pelos quais a musculatura afetada passa ; necessário, portanto, colágeno tipo I para 

reparar a função do órgão. Foram identificados três fenótipos de cães distróficos: leve (grau 

I), moderado (grau II) e grave (grau III) (AMBRÓSIO et al. 2009). E todas as cadelas afetadas 

avaliadas expressaram fenótipo grave da doença (grau III). Infelizmente, o número e a idade 

das cadelas afetadas que foram a óbito e tiveram seus úteros incluídos no presente estudo é 

muito inferior aos dos demais grupos, impossibilitando maiores comparações. 

 Estudos histomorfológicos e morfométricos anteriores mostraram que, em contraste 

com outras espécies, úteros de cadelas nulíparas e multíparas não diferem entre si em tamanho 

e volume (AUGSBURGER; KÜRZI, 2004). Outra investigação revelou que, além das artérias 

do estrato vascular, não houve diferença no padrão de imunorreatividade e distribuição dos 

colágenos e actina uterinos avaliados entre cadelas nulíparas e multíparas. Neste estudo 

demonstrou-se a coexistência de colágenos I e III em fibras de colágeno do útero canino com 

a observação adicional de que a expressão de colágeno III foi mais pronunciada e 

particularmente evidente nas partes superficiais das fibras (Augsburger 2008). Esses achados 

suportam a hipótese de que a diferença na expressão de colágeno encontrada entre os três 

grupos avaliados no presente trabalho está diretamente relacionada com a ausência total ou 

parcial da distrofina no músculo uterino das cadelas portadoras ou afetadas pelo GRMD, e 

não tem relação com o número de partos de cada animal. Essa ideia é reforçada por estudos 

anteriores que demonstraram que os úteros humano e murino contêm pelo menos dois tipos 

diferentes de distrofinas  ou  distrofinas homólogas: um é expresso na periferia das células do 

miométrio e outro expresso em vasos periféricos (MEDIONI et al, 1991).   

 As alterações encontradas no presente estudo nos úteros das cadelas portadoras são 

justificadas pelo fato de que as mulheres portadoras do gene da DMD têm fibras normais e 

deficientes em distrofina (BONILLA et al. 1988), e o mesmo processo deve, naturalmente, 

ocorrer com as cadelas portadoras GRMD. Ainda seguindo tal raciocínio, supõe-se que os 

úteros de cadelas afetadas pelas GRMD possuam apenas fibras deficientes em distrofina.  

Esses achados corroboram outra pesquisa que documentou um aumento na incidência de 

apresentação pélvica em crianças cujas mães são portadores da mutação DMD, o que parece 

ser uma manifestação clínica sutil do estado de portadora da DMD. Isso pode provocar 

mudanças discretas no tônus muscular uterino, podendo afetar a posição fetal no momento do 

parto (GEIFMAN-HOLTZMAN et al., 1997). 
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7 CONCLUSÕES  

 

 

 

Em conclusão, existem evidências de que há alterações na composição morfológica do 

músculo uterino de cadelas afetadas e portadores do gene da GRMD e a subsequente 

substituição dessa musculatura por tecido conjuntivo. Esses resultados e suas consequências 

no organismo dos animais comprometidos deve ser considerado no estabelecimento de 

protocolos de manejo reprodutivo para matrizes de biotérios de produção e pesquisa de cães 

da linhagem GRMD, garantindo assim melhores condições para matrizes e filhotes durante a 

gravidez e parto, assim como para os profissionais envolvidos no apoio aos animais. 
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Capítulo II  

Avaliação dos coeficientes de digestibilidade aparente de cães da raça 

golden retriever portadores e afetados pela distrofia muscular progressiva 

(GRMD) 
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8 INTRODUÇÃO  

 

 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é a mais comum e severa dentre as 

distrofias musculares conhecidas (JORDE, 2004), doenças determinadas pela fraqueza 

progressiva e perda de músculos. A DMD é uma doença genética recessiva ligada ao 

cromossomo “X” presente em um a cada 3500 nascimentos masculinos (CAROMANO, 

1999). 

Presente desde o nascimento, seus sintomas tornam-se evidentes entre três e cinco 

anos (HOFFMAN et al., 1987) e evoluem para perda de deambulação. Tal quadro se dá pela 

ausência da proteína distrofina nesses pacientes, fato que não permite que as contrações 

musculares ocorram de maneira adequada. Assim, as células musculares se rompem 

(COLLINS; MORGAN, 2003) e com o tempo passam a ser substituídas por tecido adiposo e 

conjuntivo (COOPER et al., 1988). 

Além do homem, outras espécies também podem apresentar distrofias musculares, 

como camundongos mdx, gatos e cães, entre outros. O modelo canino através da raça golden 

retriever é o mais utilizado por apresentar maior analogia genotípica e fenotípica com a forma 

humana (COOPER et al., 1988; COLLINS; MORGAN, 2003). 

Em pacientes com DMD, a frequência de problemas nutricionais que surgem a partir 

da primeira década de vida é alta. Disfunção gastrintestinal, distensão gástrica e de cólon, 

engasgos, refluxos, dificuldades de mastigação e deglutição  tornam-se corriqueiros (PANE et 

al., 2006).  

Segundo König e Liebich (2004) o aparelho digestório é o responsável por preparar o 

alimento, pelos processos de mastigação, digestão, absorção e disponibilização dos nutrientes 

dietéticos. Possui início na abertura bucal e término no ânus, passando pelos seguintes 

segmentos: esôfago, estômago e intestinos delgado e grosso. É constituído ainda pelas 

glândulas anexas: glândulas salivares, fígado e pâncreas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

Ao longo de todo o aparelho digestório sua constituição histológica é praticamente a 

mesma, sendo composto por quatro camadas distintas: mucosa, submucosa, muscular e 

serosa. Tanto nas camadas mucosa quanto na muscular há presença de tecido muscular liso 
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em sua maior parte. Contudo, a porção mais cranial do esôfago é constituída nessas camadas 

por músculo estriado esquelético, sendo substituído gradualmente por músculo liso 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

De acordo com Pane et al. (2006), em pacientes humanos DMD é alta a frequência de 

desordens nutricionais. Dentre elas, destacam-se: disfunção gastrintestinal pelo 

comprometimento da musculatura lisa, dificuldades de mastigação e deglutição, engasgos, 

refluxos e distensão gástrica e de cólon. Assim como esses pacientes, os cães GRMD também 

apresentam dificuldades para se alimentar. Carciofi et al. (2007) afirmam que o suporte 

alimentar adequado está relacionado com modificações de saúde a longo prazo. Logo, a 

análise da capacidade absortiva desses animais pode colaborar para a melhora de seu manejo, 

qualidade de vida e aumento  da longevidade dos cães. 

É de conhecimento geral que a distrofia muscular progressiva afeta todos os grupos 

musculares – estriado, esquelético, cardíaco e liso, uma vez que todos os tipos musculares 

expressam a distrofina. Assim, Gerger et al. (2010) focaram seu estudo na análise do 

comportamento da estrutura muscular no aparelho digestório, bem como avaliaram de  que 

modo a distrofia muscular afeta a arquitetura dos órgãos do aparelho digestório de cães 

GRMD, já que a musculatura lisa é o elemento primário dos órgãos tubulares. Os autores 

concluíram que a estrutura histológica geral dos órgãos ocos do aparelho digestório é similar à 

descrita em humanos e cães sadios. No entanto, estudos microscópicos revelaram alterações e 

diferenças na camada muscular e deu-se atenção às células da musculatura lisa da lâmina 

própria e à camada muscular da mucosa, uma vez que são as responsáveis pelos movimentos 

rítmico-peristálticos importantes para a absorção de nutrientes. Os autores observaram que 

esôfago e estômago foram os órgãos mais afetados, com mais alterações macro e 

microscópicas, enquanto que não houve alterações histopatológicas significativas no intestino. 

O estudo da digestibilidade consiste em verificar a quantidade de nutrientes que foi 

eliminada nas fezes e compará-la com a ingerida no alimento. A diferença entre esses valores 

revela o total de nutrientes retidos no organismo do animal e que podem ser metabolizados.  

(ANDREASI, 1956; VASCONCELLOS et al., 2007). A determinação da digestibilidade pode 

ser realizada por dois procedimentos básicos: o método direto (coleta total de fezes) e o 

método indireto (por meio de indicadores). Alguns métodos indicadores são o óxido de cromo 

(Cr2O3), a lignina, fibra em detergente ácido (FDA) e cinzas insolúveis (LOBO JÚNIOR et 

al., 2001). 
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Os indicadores são substâncias não digeríveis no trato gastrintestinal e sem função 

fisiológica ou farmacológica (ANDRIGUETO, 1984). Eles percorrem todo o trato digestório 

junto com o alimento e são excretados sem nenhuma alteração. O óxido crômico (Cr2O3) tem-

se mostrado o melhor marcador para estimar a digestibilidade (CARCIOFI et al., 2007). 

Ao limitar o espaço físico para animais de companhia e reduzir as chances de 

encontrarem seus alimentos naturais, o homem deve  responsabilizar-se pelo fornecimento de 

dietas adequadas e balanceadas. No entanto, para a obtenção de uma dieta de qualidade, torna-

se necessária a avaliação de alguns pontos, como o balanceamento dos nutrientes, 

palatabilidade, digestibilidade e o conteúdo de energia metabolizável (CARCIOFI et al., 

1998). A digestibilidade de um alimento pet e o aproveitamento de seus nutrientes pelo 

animal depende de dois fatores básicos: a qualidade e o processamento dos ingredientes do 

alimento. 

Basicamente, classificam-se os alimentos pet em econômico, premium e super 

premium. Econômicos são os alimentos que competem por preço, com teores nutricionais 

geralmente mais baixos e ingredientes de baixo custo. Alimentos  premium apresentam 

melhor seleção de ingredientes e concentrações elevadas de nutrientes, fatores que favorecem 

melhor aporte e aproveitamento  pelos cães. Produtos super premium são formulados com 

ingredientes de melhor qualidade,  apresentam ótima matriz nutricional e incorporam, na 

maior parte das vezes, ingredientes funcionais (CARCIOFI et al., 2009). 

A cura para DMD ainda não foi encontrada, e estudos buscam tratamentos que 

prolonguem e melhorem a qualidade de vida dos pacientes, e a nutrição é um fator 

fundamental neste sentido. Carciofi (2007) acredita que o suporte alimentar pode trazer 

modificações de saúde a longo prazo, e Strober (2006) também aponta a nutrição, associada 

ou não com medicamentos, como opção para melhora da força muscular. Não foram 

localizadas na literatura informações referentes ao aproveitamento dos nutrientes e a possível 

correlação com o emagrecimento e perda de massa muscular em cães afetados pela GRMD.  

Dessa forma, o presente estudo objetivou avaliar os coeficientes de digestibilidade 

aparente dos nutrientes da dieta em cães portadores e afetados pela GRMD empregando-se o 

método de indicadores. 
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9 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente trabalho está de acordo com os princípios éticos de experimentação animal 

da “Comissão de Ética no uso de animais” da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo e foi aprovado sob o protocolo número 2282/2011.  

 

 

 9.1 ANIMAIS  
 

 

Os animais utilizados no experimento foram divididos em três grupos, dois deles 

formados por animais do Canil GRMD Brasil : o grupo 1, denominado GRA – golden 

retrievers afetados, composto por nove cães adultos afetados, machos e fêmeas, com idade 

média de 4,8 ± 0,8 anos e peso corpóreo de 21,4 ± 4,2 kg;  o grupo 2, ou GRP – golden 

retrievers portadoras, formado por sete fêmeas portadoras da GRMD com idade média de 5,0 

± 2,7 anos e peso corpóreo médio de 27,8 ± 3,8kg;  o terceiro e último grupo, GRC – golden 

retriever controle, composto por dez cães adultos saudáveis, machos e fêmeas, provenientes 

de um canil particular, com idade média de 3,5 ± 1,8 anos e peso corpóreo médio de 31,5 ± 

4,1kg. O intervalo da faixa etária dos cães participantes foi definido no momento do início do 

experimento, de acordo com a disponibilidade de animais existentes nos canis. Todos os 

animais foram avaliados clinicamente antes do início do estudo, estando vacinados, 

vermifugados e livres de endo e ectoparasitas. Foram garantidas condições adequadas de 

higiene e recreação bem como cuidados veterinários. 
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9.2 DIETA E MANEJO ALIMENTAR DOS ANIMAIS 

 

 

A quantidade diária de alimento para cada animal foi calculada pela fórmula NED = 

132 x (peso corporal)0,75, baseada na necessidade energética diária dos animais (NED) e na 

energia metabolizável do alimento, segundo informação do fabricante  (NRC, 1985).  

A dieta extrusada comercial fornecida aos animais durante o estudo foi a Medium 

Júnior (Royal Canin do Brasil, Descalvado – SP), cuja composição expressa no rótulo e 

analisada encontra-se apresentada na Tabela 1 – “Resultados e discussão”. Para a realização 

do ensaio de digestibilidade, o alimento empregado durante os 10 dias do teste de 

digestibilidade foi previamente moído em moinho de facas e depois foi acrescido 0,2% de 

óxido crômico (Cr2O3) e homogeneizado. O alimento era pesado  no momento do 

fornecimento  aos animais,  de acordo com a quantidade individual dos cães , hidratado com 

água morna para facilitar a apreensão e administrado quatro vezes ao dia: às 8h, 11h, 14h e 

16h. Para os cães afetados o alimento foi oferecido na consistência de pasta cremosa, 

diretamente na boca de todos, os quais foram mantidos sentados ou em estação, com a cabeça 

erguida, para favorecer a deglutição e evitar grandes esforços como também reduzir a 

ocorrência de refluxo, situação  bastante frequente em cães distróficos. Tal particularidade já 

faz parte da rotina desses cães, mas não foi necessária para os demais grupos. 

A água foi fornecida ad libitum durante o dia, contudo durante a noite seu acesso foi 

restrito aos cães afetados devido à ocorrência de sialorreia, uma vez que a saliva poderia 

interferir na qualidade do material coletado. Os demais cães não passaram por tal medida. O 

fornecimento de água também foi interrompido durante 30 minutos após cada refeição para os 

animais afetados a fim de evitar regurgitação. 

A fase de fornecimento do alimento aos animais distróficos e portadores ocorreu nas 

dependências do Canil GRMD-Brasil, situado no Depto de Cirurgia da FMVZ-USP; já o 

grupo de animais saudáveis permaneceu nas dependências do Canil Chasse, em Cotia-São 

Paulo, durante todo o experimento.   
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9.3 ENSAIO DE DIGESTIBILIDADE 

  

 

 A avaliação da digestibilidade de cães GRMD foi realizada a partir do uso de um 

indicador, o óxido de cromo, misturado ao alimento seco, triturado e hidratado com água 

morna. O ensaio teve duração de dez dias e durante este período os animais foram mantidos 

em canis individuais, onde foram alimentados e tiveram suas fezes recolhidas para posterior 

análise, respeitando-se as recomendações da AAFCO (2009).  

 Os cinco primeiros dias serviram como período de adaptação dos animais tanto à dieta 

úmida e triturada quanto à presença do cromo no alimento e confinamento, já os últimos cinco 

dias compreenderam a fase de coleta de fezes para posterior análise. 

A coleta de fezes foi realizada no maior número de vezes possível, diariamente.  Procurou-se 

coletar material livre de urina, água e pelos. As fezes coletadas foram acondicionadas em 

sacos plásticos individuais, identificadas e congeladas a -15ºC para posteriores análises. Ao 

final do período de coleta houve o descongelamento do material, que foi homogeneizado 

compondo-se uma amostra única por animal,  todas acondicionadas em bandejas de alumínio, 

pesadas e pré-secas em estufa a 55ºC por 72h, novamente pesadas para o cálculo da matéria 

seca e moídas em moinho de facas com peneiras de 1 mm (CARCIOFI et al., 2007), para 

proceder-se às análises laboratoriais. A dieta utilizada no estudo também foi moída da mesma 

forma.  
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9.4 ANÁLISES BROMATOLÓGICAS E PROCEDIMENTOS DE CÁLCULOS 
 

 

Na dieta e nas fezes procederam-se às análises de matéria seca (MS), em estufa a 

105ºC, proteína bruta (PB), pelo método Kjedhal (AOAC, 1996), extrato etéreo em hidrólise 

ácida (EEHA), segundo AOAC (1996), matéria mineral (MM), por incineração a 550ºC em 

mufla e fibra bruta (FB), segundo AOAC (1996). Os extrativos não nitrogenados (ENN) 

foram calculados pela diferença entre a matéria seca e a soma da matéria mineral, fibra bruta, 

proteína bruta e extrato etéreo em hidrólise ácida.  

O óxido crômico foi quantificado por colorimetria seguindo a metodologia descrita 

por Fenton e Fenton (1979). A curva analítica de calibração foi obtida a partir de soluções-

padrão, submetendo-se ao processo de digestão as seguintes massas de Cr2O3: 4mg, 10mg, 

15mg, 25mg e 35mg (Merk, Darmstadt, Germany, 99%).  

Os teores de óxido crômico foram também determinados por espectrofotometria de 

absorção atômica (EAA) com chama, operando nas seguintes condições: taxa de fluxo de 

acetileno = 2,9Lmin-1; taxa de fluxo de ar = 13,5 Lmin-1; altura do queimador = 16,2mm; 

velocidade de fluxo da amostra = 5mLmin-1 e comprimento de onda do cromo = 357,9mm. 

Empregaram-se para a EAA as mesmas soluções de digestão das amostras de fezes e rações 

que foram preparadas para o método colorimétrico. Todas as análises foram realizadas em 

duplicata, sendo repetidas quando variavam mais de 5%.  

O coeficiente de digestibilidade aparente de cada nutriente (CDAN) foi determinado 

pela fórmula (FENTON e FENTON, 1979):  

 

CDAN (%) = 100 –    100 x  % indicador no alimento   x   % nutriente nas fezes 

% indicador nas fezes      % nutriente no alimento 

 

Os coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) dos nutrientes foram calculados de 

acordo com a AAFCO (2009). 
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9.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 
 

 

Os dados obtidos foram analisados utilizando-se o programa estatístico SAS (1996), 

sendo todas as variáveis previamente testadas quanto à normalidade do resíduo. Os 

coeficientes de digestibilidade aparente foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey-Kramer (P<0,05). 
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10 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Abaixo, a tabela 1 indica a composição da dieta extrusada utilizada, expressa no rótulo 

do alimento, bem como os valores analisados. 

Tabela 1 – Composição nutricional da dieta1,2 empregada no estudo. Valores expressos no rotulo 
(%) e analisados em laboratório (%) 

NUTRIENTES RÓTULO (%) VALORES ANALISADOS (%) 

Umidade (máx.) 9,0 7,95 

Proteína bruta (mín.) 32,0 34,01 

Extrato etéreo (mín.) 18,0 17,06 

Matéria fibrosa (máx.) 2,8 2,8 

Matéria mineral (máx.) 7,7 6,17 

Cálcio (máx.) 1,2  

Fósforo (mín) 0,7  

Energia metabolizável 3.877 kcal / kg (NRC, 1985).  
 1- dieta: Royal Canin, Descalvado, São Paulo – SP. 

2 – Composição básica do produto: Farinha de carne de aves desidratada, arroz quebrado, proteína 
isolada de suíno*, gordura animal estabilizada, gordura de frango, milho integral moído, farinha de 
trigo, glúten de milho, óleo de peixe refinado, óleo vegetal, polpa de beterraba, DL-metionina, 
fruto-oligossacarídeo, mannan-oligossacarídeo, ovo desidratado, levedura seca de cervejaria, 
extrato de rosa da Índia, zeolita, colina, hidrolisado de fígado de frango, antioxidante, premix 
vitamínico mineral, premix micromineral transquelatado. 

*L.I.P. (Low Indigestible Protein): Proteína selecionada por sua altíssima assimilação. 

 

Na tabela 2 estão apresentados os coeficientes de digestibilidade aparente dos itens 

avaliados bem como as respectivas médias de cada grupo. Após a realização de teste de 

análise de variância para os CDAs analisados entre os três grupos avaliados – GRA, GRP e 

GRC - constatou-se que houve diferença estatística significativa entre todos os coeficientes 

avaliados; matéria seca (p<0.0001), proteína bruta (p=0.0081), extrato etéreo em hidrólise 

ácida (p=0.0003), extrativos não nitrogenados (p<0.0001) e matéria orgânica (p<0.0001) A 

aplicação do teste Tukey-Kramer indicou que houve diferença significativa entre os grupos 

GRC e GRA para os coeficientes matéria seca (p<.0001), extrato etéreo em hidrólise ácida 

(p=0.0004) e extrativos não nitrogenados (p<.0001) e matéria orgânica (p=0.0005). Também 
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houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos GRC e GRP para os parâmetros 

matéria seca (p<.0001), proteína bruta (p=0.0085), extrato etéreo em hidrólise ácida 

(p=0.0034), extrativos não nitrogenados (p<.0001) e matéria orgânica (p<.0001). Os demais 

parâmetros avaliados não apresentaram alterações significativas. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos GRA e GRP para os parâmetros avaliados.  

 

Tabela 2 – Coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) (Média ± erro padrão 
da média) dos três grupos avaliados. 

GRUPO MS PB EEHA ENN MO 

GRA  80,50±0,33a 83,25±0,62a,b 92,78±0,31a 88,93±0,42a 84,99±0,28a 

GRP 80,86±0,19a 84,09±0,25b 92,61±0,14a 88,91±0,56a 85,46±0,24a 

GRC 77,89±0,32b 81,67±0,44a 90,68±0,42b 84,77±0,67b 82,92±0,41b 

GRA: golden retrievers afetados pela GRMD. GRP: golden retrievers portadoras do gene da GRMD. 

GRC: golden retrievers controles. MS: matéria seca. PB: proteína bruta. EEHA: Extrato etéreo em 
hidrólise ácida. ENN: extrativos não nitrogenados. MO: matéria orgânica.  

* – Para cada coluna, médias seguidas por letras diferentes diferem entre si pelo Teste de Tukey-
Kramer (p<0,05) 

 

Carciofi et al. (2009) avaliaram a composição química, coeficientes de digestibilidade 

aparente e energia metabolizável de 16 rações de diferentes segmentos comerciais, destinadas 

a cães adultos. Os produtos foram divididos em super premium (n=5), premium (n=6) e 

econômicos (n=5). Os CDAs foram estimados pela mesma metodologia do presente trabalho. 

Observa-se que os teores de extrato etéreo encontrados na dieta avaliada no presente 

trabalho estiveram abaixo do preconizado pelo fabricante do produto; porém, superior aos 

valores encontrados para o segmento (CARCIOFI et al., 2009). A dieta avaliada apresentou 

maiores teores de proteína bruta e extrato etéreo, e menor porcentagem de matéria mineral 

que os alimentos premium, caracterizando-a como de maior densidade nutricional, 

corroborando  as conclusões dos autores do trabalho usado como referência (CARCIOFI et 

al., 2009).  
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 Segundo Debraekeller et al. (2000), alimentos comerciais típicos para cães nos 

Estados Unidos possuem CDA da MS em torno de 75%, valor próximo à média encontrada 

para o segmento premium (74,7%) no estudo de Carciofi et al. (2009), porém um pouco 

abaixo dos valores encontrados nos três grupos avaliados no presente estudo.  Debraekeller et 

al. (2000) também verificaram que as dietas comerciais americanas indicam CDA da PB de 

80%, do  EEHA de 90% e dos ENN de 85%. Com base nestes valores pode-se verificar que 

os resultados obtidos no presente estudo encontraram-se compatíveis aos americanos. 

 Os dados apresentados na tabela 2 apontam que os valores dos coeficientes de 

digestibilidade aparente encontrados no presente estudo, para os grupos avaliados – GRA e 

GRP - estiveram próximos dos valores obtidos por Carciofi et al. (2009) para alimentos super 

premium; porém, os valores dos CDAs apresentados pelo grupo GRC mostraram-se abaixo 

dos valores preconizados para essa classe de alimentos. Apesar da escassez de trabalhos 

similares, a pesquisa dos autores envolveu a análise de 16 alimentos para cães e foi realizada 

seguindo a mesma metodologia do presente trabalho.  Deve-se ressaltar que a qualidade da 

matéria prima utilizada e o método de processamento empregado na fabricação dos alimentos 

são fatores que podem influenciar muito a análise e a obtenção dos coeficientes de 

digestibilidade aparente. 

 Apesar das divergências encontradas nos valores obtidos na dieta empregada no 

presente estudo, deve-se lembrar  que o objetivo principal do presente trabalho era verificar se 

cães com distrofia muscular teriam ou não sua capacidade de absorver nutrientes diminuída, 

fato que, se confirmado, ajudaria na compreensão do mecanismo de perda de peso e baixo 

escore corporal que esses animais começam a apresentar logo após o nascimento.  Em relação 

às fêmeas portadoras do gene da GRMD, matrizes do canil, por possuírem 50% de seu tecido 

muscular afetado pela distrofia, também seria plausível  encontrar-se alguma deficiência na 

capacidade de absorção nutricional.  Os resultados obtidos, porém, indicaram claramente que 

indivíduos afetados e portadores da GRMD não apresentam deficiência na absorção de 

nutrientes, seu aproveitamento alimentar é equiparado a cães saudáveis, sem nenhum 

comprometimento genético ou enfermidade adjacente. Outro fato peculiar foram os resultados 

dos CDAs obtidos pelo grupo controle, composto por animais saudáveis, em ótimo estado de 

saúde; esse grupo foi criado para servir de guia para os valores obtidos pelos outros dois 

grupos, uma vez que se esperava que  obtivesse os valores de CDAs mais altos entre os três 

grupos avaliados, pois por se tratar de cães saudáveis, deveriam apresentar o melhor 

aproveitamento nutricional entre os grupos estudados. Através dos achados de Gerger et al. 
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(2010) podemos imaginar que existe uma diferença entre a severidade das lesões que ocorrem 

na musculatura estriada e na musculatura lisa, provavelmente pela distribuição distinta do 

complexo distrofina-glicoproteína existente nos dois grupos musculares. Assim, a falta de 

distrofina pode ser menos crítica para a função muscular lisa no intestino do que é para a 

musculatura esquelética. Porém os próprios autores consideram que as alterações encontradas 

em seu estudo não afetariam a função absortiva do intestino, pois não houve tendência a 

lesões severas nas fibras musculares lisas; tais achados corroboram  o presente estudo.  

 É interessante frisar que a consistência das fezes produzidas pelos cães com distrofia 

muscular é semelhante àquela de cães saudáveis, o que já sugere que não há alterações na 

absorção dos nutrientes. 

 Infelizmente não existem muitas informações sobre a capacidade absortiva de 

nutrientes por pacientes DMD, e a literatura sobre cães GRMD é mais escassa ainda, o que 

dificulta muito a discussão dos dados obtidos. Um levantamento feito para a execução de uma 

revisão de literatura sobre o tema “distrofia muscular de Duchenne”, realizado nas principais 

fontes de dados científicos disponíveis, acusou um total de 1491 artigos científicos em língua 

inglesa sobre o tema, publicados até o ano de 2008, dos quais apenas seis tinham como foco 

principal o tema “nutrição” (DAVIDSON; TRUBY, 2009), porém nenhum sobre absorção de 

nutrientes. Assim, é consenso entre pesquisadores da área que as recomendações de 

orientações nutricionais para pacientes DMDs podem ser melhoradas drasticamente 

(DAVOODI et al., 2012). 

 Os raros trabalhos publicados correlacionados à nutrição em pacientes DMD 

apresentam focos mais direcionados à suplementação alimentar com aminoácidos e sua direta 

correlação com a massa muscular dos pacientes (ESTROBER 2006; RADLEY et al., 2007); 

tentativas de estimativas de gasto energético de pacientes DMD (ELLIOTT et al., 2012); e, 

finalmente, às complicações mecânicas envolvidas da ingestão do alimento por pacientes 

distróficos em função de defeitos na musculatura envolvida– como exemplo, deglutição, 

asfixia, refluxo gastroesofágico, maior tempo de mastigação, necessidade de gastrotomias, 

etc. (PANE et al., 2006; DAVIDSON; TRUBY, 2009). 

 Deve-se considerar também que o manejo alimentar empregado no presente 

experimento – alimento triturado e misturado com água morna, também não é o usual em 

experimentos semelhantes sobre avaliações de CDAs em dietas para cães, não havendo 

trabalhos com esse manejo para fins de comparação. Entretanto é comum a prescrição de 
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alimentos de textura e consistência mais lisas/macias para pacientes DMD (MARTIGNE et 

al., 2010).   

 Tais conclusões, somadas aos resultados obtidos no presente estudo para os 

coeficientes de digestibilidade aparente avaliados em cães afetados pela distrofia muscular , 

levam-nos a crer que há outro mecanismo envolvido na perda de peso dos cães GRMD. 

Zanardi et al. (2003) investigaram a relação entre gasto energético de repouso e composição 

corpórea em nove pacientes humanos acometidos por DMD com idade entre 6 e 12 anos. Os 

autores encontraram relatos de que por volta dos 13 anos de idade, 44-54% das crianças 

distróficas são obesas, e o mesmo percentual encontra-se subnutrido ao redor dos 18 anos de 

idade. Assim, os autores concluíram que não há redução do gasto energético de repouso em 

meninos com DMD, pelo contrário, esse gasto em relação à massa magra é maior do que o 

normal, provavelmente devido à alteração na composição tecidual nesses pacientes. Os 

pesquisadores sugerem que o desenvolvimento da obesidade em crianças com DMD não seja 

primariamente devido ao baixo gasto energético em repouso, mas sim devido a outras causas, 

como redução na atividade física e/ou superalimentação dos pacientes. Mok et al. (2006) 

também estudaram a composição corpórea de pacientes DMD e sugerem que a distribuição de 

gordura entre as regiões periféricas e centrais não é normal, e que novas avaliações devem ser 

empregadas. Estudos concluíram que o baixo peso de pacientes DMDs é resultado de 

deficiências nutricionais devido a um hipercatabolismo do organismo desses indivíduos, 

apesar das ingestões elevadas de proteína e energia em sua dieta (OKADA et al., 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

11 CONCLUSÕES 
 

 

 Após a análise dos resultados obtidos, conclui-se que os cães com GRMD ora 

avaliados não apresentaram redução do aproveitamento dos nutrientes. Novas pesquisas que 

avaliem o gasto energético e composição corpórea destes animais são necessárias para melhor 

compreensão dos mecanismos envolvidos no emagrecimento e na perda de peso que estes 

indivíduos apresentam.  
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Capítulo III  

Avaliação do tempo de trânsito gastrintestinal (TTGI) em cães golden 

retriever saudáveis, portadores e afetados pela distrofia muscular 

progressiva (GRMD) 
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12 INTRODUÇÃO 

 

Falhas na musculatura esquelética são as manifestações mais significantes, apesar de 

um estudo recente indicar que a DMD possui níveis diferentes de gravidade (NICHOLSON et 

al., 1993). A falta de distrofina nos músculos leva a necroses, fibroses e atrofias, provocando 

nos pacientes a incapacidade de andar. Alterações no músculo cardíaco estão presentes em 

todos os indivíduos acometidos pela doença, mas dilatações cardiomiopáticas ocorrem em 

apenas 10-20% dos pacientes (FARAH et al., 1980; NIGRO et al., 1990). 

Apesar da falta de informação sobre os efeitos da ausência de distrofina no músculo 

liso, há relatos de esvaziamento gástrico retardado (BAROHN et al., 1988) e distensão 

gástrica fatal (ROBIN; FALEWSKI, 1963) em pacientes humanos com DMD. Obstipação e 

imparidade na função da bexiga (HUVOS; PRUZANSKI, 1967) também já foram descritos, 

além da distrofina na musculatura lisa das artérias (HOFFMAN et al, 1987; LEES et al., 

1994), em particular na túnica média dos vasos sanguíneos mais largos que as arteríolas, 

como as artérias musculares, que possuem espessa camada de músculo liso (MIYATAKE et 

al., 1989). 

Quanto às degradações em fibras esqueléticas, há uma alta taxa de mortalidade dos 

cães GRMD recém-nascidos, com degeneração muscular seletiva (VALENTINE et al., 1988; 

VALENTINE; COOPER; 1991). Para os cães que sobrevivem ao período neonatal, a 

degeneração muscular é seguida por uma regeneração muscular e uma acentuada resposta 

inflamatória (NGUYEN et al., 2002). Alguns músculos têm altas concentrações de cálcio 

cristalino e hialina (COOPER et al., 1988; NGUYEN et al., 2002). As fibras musculares 

começam a ser substituídas por tecido fibroso e células adiposas no 2º mês de vida, 

aproximadamente (NGUYEN et al., 2002). Contraturas conjuntas são proeminentes aos seis 

meses e a mobilidade é severamente prejudicada. Os músculos são atróficos, fracos e mais 

suscetíveis a lesões de contração induzida (CHILDERS et al., 2002; NGUYEN et al., 2002).  

Os principais sinais clínicos observados no cão afetado são disfagia, hipertrofia da 

língua, emagrecimento progressivo, fraqueza muscular, desvio do eixo de membros e 

contraturas (GERGER et al., 2010). Os cães GRMD desenvolvem cardiomiopatia 

(CHETBOUL et al., 2004a,b) e insuficiência respiratória, que podem levar à morte 

(VALENTINE; COOPER, 1991), assim como ocorre nos humanos. 
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Com relação ao aparelho gastrintestinal, estudos demonstraram algumas alterações 

quando comparado ao de cães normais, como o fato de o estômago se encontrar acomodado 

sobre o diafragma e tender para a esquerda, apresentar-se flácido, dilatado e espesso, e o 

fígado e a vesícula biliar estarem aumentados. O esôfago e o estômago  apresentam-se como 

as porções mais afetadas desse sistema, enquanto que o intestino não mostra alterações 

histopatológicas significativas. O esôfago revela alterações muito severas, que refletem na sua 

funcionalidade e resultam em megaesôfago secundário. A musculatura lisa do estômago 

apresenta-se mais afetada que a do intestino pelo fato de sofrer maiores ciclos de contrações e 

distensões, o que resulta em aumento da área de colágeno no tecido muscular e consequente 

perda de sua arquitetura (GERGER et al., 2010).  

O cão afetado pela distrofia muscular é capaz de apreender e mastigar, mas deixa o 

alimento escorregar para fora da cavidade bucal por apresentar movimentos da língua 

alterados, e pelo mesmo motivo, não é capaz de beber água normalmente, devendo estender o 

pescoço para degluti-la (BERGMAN et al., 2002). O mesmo problema ocorre nos pacientes 

DMD, mas pode ser amenizado com a mudança na consistência do alimento (WILLING et. 

al., 1994). Em geral, a principal causa de regurgitação no cão distrófico é o megaesôfago 

idiopático, que promove, além da regurgitação, distensão do esôfago cervical, hálito fétido, 

perda de peso e esofagite.  

Muitos estudos relataram manifestações gastrintestinais episódicas no paciente DMD, 

como distensão gástrica e de cólon, esvaziamento gástrico retardado, refluxos gastresofágicos, 

pneumonia por aspiração, pseudo-obstruções intestinais, náuseas, vômitos, constipação, 

diarreia e dilatação de alças intestinais, caracterizados pela falta de tônus e movimentos 

peristálticos normais. Nos cães GRMD estas manifestações também estão presentes e ainda há 

o desenvolvimento de hérnia de hiato, a qual consiste numa protrusão de conteúdo abdominal 

para a cavidade torácica através do hiato esofágico do diafragma, podendo gerar refluxos 

gastroesofágicos (ETTINGER; FELDMAN, 2004), que promovem episódios de êmese 

(AMBRÓSIO et al., 2009; GERGER et al., 2010; BEDU et al., 2012). 

  

Em geral, as alterações gastrintestinais são notadas precocemente e progridem em 

alguns cães (AMBRÓSIO et. al., 2009). No entanto, estudos que tenham avaliado o tempo de 

progressão do alimento e a capacidade absortiva em cães acometidos por essa afecção não 

foram localizados na literatura. 
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A passagem do alimento através do trato gastrintestinal é um processo complexo que 

pode ser influenciado por uma variedade de fatores; e testes de motilidade gástrica e intestinal 

são requeridos para diagnósticos definitivos de desordens de motilidade gastrintestinal. 

Marcadores radiopacos têm sido utilizados para avaliar a função motora gástrica em humanos 

e animais, sendo um método simples e efetivo para avaliar a motilidade gastrintestinal 

(BRUCE ET al., 1999; NELSON et al., 2001). 

 Esferas pequenas e indigeríveis ou peças de tubagem radiopacas são administradas 

oralmente ao paciente e seu trânsito gastrintestinal avaliado radiograficamente. Marcadores 

radiográficos têm-se mostrado tão acurados como a cintilografia para diagnósticos de 

problemas de motilidade. A principal desvantagem dos estudos com marcadores radiopacos é 

a quantidade de radiação à qual o paciente é exposto (BRUCE et al., 1999; NELSON et al., 

2001).  Literatura do fabricante atesta que os BIPS de 1.5mm imitiam a passagem do alimento 

através do trato gastrintestinal, providenciando uma estimativa acurada da taxa de 

esvaziamento gástrico do alimento – a função primária dos BIPS grandes (5.0mm) é a 

detecção de obstruções do trato gastrintestinal (LESTER et al., 1999). 

A proposta deste estudo foi desenvolver um método radiográfico padronizado, usando 

esferas de polietileno impregnadas com bário – sigla em inglês: BIPS, para avaliar o tempo de 

trânsito gastrintestinal em cães da raça golden retriever saudáveis, afetados e portadores do 

gene da distrofia muscular progressiva (GRMD) alimentados com dieta super premium.  
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13 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente trabalho está de acordo com os princípios éticos de experimentação animal 

da “Comissão de Ética no uso de animais” da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo e foi aprovado sob o protocolo número 2282/2011.  

 

 

13.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizados 18 cães adultos, da raça golden retriever, machos e fêmeas, com 

idade entre um e sete anos, divididos em três grupos com seis animais cada. O grupo 1, 

denominado GRA – golden retrievers afetados, composto por cães adultos afetados, machos e 

fêmeas, com idade média de 4,2 ± 2,2 anos e peso corpóreo de 20,7 ± 4,5 kg. O grupo 2, ou 

GRP – golden retrievers portadoras, formado por fêmeas portadoras da GRMD com idade 

média de 2,6 ± 1,6 anos e peso corpóreo médio de 26,9 ± 2,1kg. O terceiro e último grupo, 

GRC – golden retriever controle, composto por cães adultos saudáveis, machos e fêmeas, 

provenientes de um canil particular, com idade média de 2,9 ± 1,6 anos e peso corpóreo 

médio de 32,7 ± 5,6kg. Os animais dos grupos GRA e GRP eram provenientes do Canil 

GRMD-Brasil, VCI, FMVZ-USP.  

Pesquisas anteriores envolvendo BIPS mostraram que o estresse não é um fator 

significante durante os procedimentos radiográficos (ALLAN et al., 1996), assim os cães do 

grupo controle não foram “aclimatados” para os procedimentos radiográficos; eles foram 

alocados no Canil GRMD-Brasil um dia antes do início do experimento, no intuito de garantir 

o jejum necessário, uma vez que o alimento fornecido nos dois canis é o mesmo e não havia 

necessidade de adaptação dietética para esses animais. 

O intervalo da faixa etária dos cães participantes foi definido no momento do início do 

experimento, de acordo com a disponibilidade de animais existentes nos canis. Todos os 

animais foram avaliados clinicamente antes do início do estudo, estando vacinados, 
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vermifugados e livres de endo e ectoparasitas. Foram garantidas condições adequadas de 

higiene e recreação bem como cuidados veterinários. 

 

 

13.2 DIETA E MARCADORES RADIOPACOS 

 

 

Os animais foram acondicionados em canis individuais e receberam a mesma dieta. A 

composição nutricional da dieta comercial empregada no estudo já foi descrita no Capítulo 2 

do presente trabalho.  

Após jejum alimentar de 24 horas, a dieta foi fornecida em duas refeições iguais; a 

primeira porção foi oferecida imediatamente após a primeira radiografia, de tempo inicial 

considerado “T0”, e a 2ª porção do alimento foi oferecida imediatamente após a radiografia 

correspondente ao tempo de 480min.  A quantidade de alimento oferecida por animal foi 

calculada segundo recomendações do NRC (2006), empregando-se a equação: 95 x (peso 

corporal)0,75 = Kcal/dia. Não houve restrição ao acesso a água durante o período experimental. 

O alimento foi triturado e hidratado com água morna e oferecido em forma pastosa. 

No caso dos animais distróficos o alimento foi oferecido diretamente na boca dos cães, em 

função da dificuldade de apreensão e deglutição que  apresentam. As esferas de polietileno 

(BIPS) impregnadas com bário foram fornecidas durante a primeira porção de alimentação. 

Esse protocolo de avaliação com uso dos BIPS baseia-se na metodologia descrita por Allan et 

al. (1996) e por Wyse et al. (2003). Estes marcadores são inócuos e não apresentam nenhum 

tipo de interferência no trânsito gastrintestinal. Cada animal recebeu 10 marcadores de 

tamanho grande (5 mm de diâmetro) e  30 marcadores de tamanho pequeno (1.5mm de 

diâmetro).  
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13.3  AVALIAÇÕES RADIOGRÁFICAS  

 

 

As radiografias foram realizadas no Setor de Diagnóstico por Imagem do Hospital 

Veterinário da FMVZ/USP. Os animais foram contidos manualmente e imagens nas posições 

lateral direita e ventrodorsal foram realizadas, seguindo os padrões utilizados na literatura 

(NELSON, et al., 2001).  

Os animais foram radiografados nos momentos antes (basal) da primeira refeição, para 

confirmação da ausência de conteúdo alimentar e fecal no trato gastrintestinal, e após a 

alimentação, em intervalos de duas horas durante 10 horas. Após esse período houve um 

intervalo de 14 horas, sem radiografias, devido ao fechamento do serviço de radiografia do 

HOVET-FMVZ-USP; em seguida as radiografias foram retomadas, também a cada duas 

horas, até que fossem observados marcadores em algum segmento do intestino grosso, 

configurando sua presença em bolo fecal. 

 

 

13.4  PROCEDIMENTOS DE CÁLCULOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS 

RESULTADOS  

 

 

O tempo de esvaziamento gástrico (EG) e o tempo de trânsito no intestino delgado 

(TTID) são determinantes do tempo de trânsito gastrintestinal total. Os procedimentos de 

cálculos destas variáveis e a análise dos resultados foram baseados na metodologia descrita 

por Chandler et al. (1997). Todas as radiografias foram estudadas e todos os marcadores 

foram contados. Foi observada a localização no trato gastrintestinal de cada esfera registrada. 

Essas áreas consistem em estômago, intestino delgado e intestino grosso. Quando a 

localização de uma esfera não pôde ser determinada, nenhuma atribuição foi feita e ela foi 

excluída dos cálculos.  Foram eles realizados de acordo com a porcentagem de esferas que se 

encontravam em determinadas regiões em função do tempo que se passou entre a 

administração dos BIPS até a chegada das mesmas no local observado. Calculando-se as 
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porcentagens do marcador no estômago (número de marcadores encontrados no estômago/ 

número de marcadores total) nos tempos determinados das radiografias, uma curva do EG (%) 

em função do tempo foi traçada para 50%, 75% e 90% dos marcadores que deixaram o 

estômago. A porcentagem de marcadores que adentraram no cólon foi determinada pela 

contagem  daqueles encontrados no cólon, dividindo-se pelo número total de marcadores. 

Estas porcentagens foram utilizadas para traçar uma curva de preenchimento colônico em 

função do tempo. O TTID foi determinado através do cálculo da área abaixo da curva (AAC) 

de EG e do preenchimento colônico.  O tempo de trânsito orocólico (TTOC) foi definido 

como o tempo no qual o primeiro marcador alcançou o cólon. As AAC foram calculadas por 

meio de integrações numéricas pelo método trapezoidal. Os resultados foram obtidos 

utilizando-se o programa Prisma (2005).  Foi realizado o teste de Levene para análise da 

homogeneidade das amostras, e também o teste não paramétrico, Kruskal-Wallis, para análise 

das médias obtidas.  
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14 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

  As figuras a seguir correspondem ao acompanhamento do trânsito gastrintestinal dos 

cães avaliados no presente estudo, e para melhor compreensão sua exposição foi dividida em 

função dos grupos avaliados; GRA – figuras 11 a 16, GRP – figuras 17 a 22; e GRC - figuras 

23 a 28.   
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14.1 GRUPO GRA – GOLDEN RETRIEVER AFETADOS 
 

Figura 11 - Radiografia simples de abdômen de cadela afetada 1A. Decúbito lateral direito, 
incidência látero-  lateral esquerda direita. Visualiza-se hérnia de hiato 
(Hi), alças intestinais (aI), baço (ba), cólon (co) e fígado (fig). A = tempo 
zero, B = 120 min., C = 240 min., D = 360 min., E = 480 min., F = 24 
horas após a ingestão de alimento com BIPs 
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Figura 12 - Radiografia simples de abdômen de cadela afetada 2A. Em A, B, C, E e H tem-se o animal 
em decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em D, F e G tem-
se o animal em decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se estômago (est), 
antro pilórico (ap), alças intestinais (aI), baço (ba), cólon (co), ceco (c), duodeno (d) e 
fígado (fig). A = tempo zero, B = 120 min., C = 240 min., D = 330 min., E = 390 min., 
F = 390 min., G = 480 min. e H = 24 horas após a ingestão de alimento com BIPs 

 

    Fonte: BROLIO, M.P. 2012 
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Figura 13 - Radiografia simples de abdômen de cão afetado 3A. Em A, B, C, F, G e H 
animal em decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e 
em D e E tem-se o animal em decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. 
Visualiza-se estômago (est), antro pilórico (ap), hérnia de hiato (Hi), alças 
intestinais (aI), baço (ba), cólon (co), duodeno (d) e fígado (fig). A = tempo 
zero, B = 120 min., C = 240 min., D = 240 min., E = 360 min., F = 480 min., G 
= 24 horas e H = 26 horas após a ingestão de alimento com BIPs 

 
  FONTE: BROLIO, M.P. 2012 
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Figura 14 - Radiografia simples de abdômen de cão afetado 4A. Em A, B, C, D, E, G e H tem-se 
o animal em decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em 
F tem-se o animal em decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se 
estômago (est), hérnia de hiato (Hi), alças intestinais (aI), baço (ba), cólon (co), 
cólon ascendente (coa), cólon transverso (cot), cólon descendente (cod) e fígado 
(fig). A = tempo zero, B = 120 min., C = 240 min., D = 360 min., E = 480 min., F = 
24 horas., G = 26 horas e H = 28 horas após a ingestão de alimento com BIPs 

 
       FONTE: BROLIO, M. P. 2012 
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Figura 15 - Radiografia simples de abdômen de cão afetado 5A. Em A, B, C, D e E tem-se o animal em 
decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em F tem-se o animal 
em decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se estômago (est), alças intestinais 
(aI),  cólon (co), cólon transverso (cot), cólon descendente (cod) e fígado (fig). A = tempo 
zero, B = 120 min., C = 240 min., D = 360 min., E = 480 min., F = 24 horas após a ingestão 
de alimento com BIPs 

 
  FONTE: BROLIO, M.P. 2012 
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Figura 16 - Radiografia simples de abdômen de cão afetado 6A. Em A, D, E e  F tem-se o animal em decúbito 
lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em B e C tem-se o animal em decúbito 
dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se estômago (est),  alças intestinais (aI), baço (ba), 
cólon (co), ceco (c) e fígado (fig). A = tempo zero, B = 120 min., C = 240 min., D = 360 min., E = 
480 min., F = 24 horas após a ingestão de alimento com BIPs 

 
  FONTE: BROLIO, M.P. 2012 



78 

 

14.2 GRUPO GRP – GOLDEN RETRIEVER PORTADORAS 
 

Figura 17 - Radiografia simples de abdômen de cadela portadora 1P. Em A, B, C, D, F, G, H e J tem-se o 
animal em decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em E e I tem-
se o animal em decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se estômago (est), antro 
pilórico (ap), alças intestinais (aI), baço (ba), cólon (co), bexiga (be) e fígado (fig). A = 
tempo zero, B = 120 min., C = 360min., D = 480 min., E = 24 horas, F = 26 horas, G = 28 
horas, H = 30 horas, I = 32 horas e J = 48 horas após a ingestão de alimento com BIPs 

 
 Fonte: BROLIO, M.P. 2012 
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Figura 18 – Radiografia simples de abdômen de cadela portadora 2P. Em A, B, C e F tem-se o animal 
em decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em D, E, G e H 
tem-se o animal em decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se estômago 
(est), antro pilórico (ap), alças intestinais (aI), duodeno (d), baço (ba), cólon (co), bexiga 
(be) e fígado (fig). A = tempo zero, B = 120 min., C = 240 min., D = 360 min., E = 480 
min., F = 24 horas, G = 26 horas e H = 28 horas após a ingestão de alimento com BIPs 

 
 FONTE: (BROLIO, M.P. 2012) 
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Fotografia 19 - Radiografia simples de abdômen de cadela portadora 3P. Em A, B, C e F tem-se o animal 
em decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em D, E, G e H 
tem-se o animal em decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se estômago 
(est), antro pilórico (ap), alças intestinais (aI), duodeno (d), baço (ba), cólon (co), bexiga 
(be) e fígado (fig). A = tempo zero, B = 120 min., C = 240 min., D = 360 min., E = 480 
min., F = 24 horas, G = 26 horas e H = 28 horas após a ingestão de alimento com BIPs 

 
FONTE: (BROLIO, M.P. 2012) 
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Fotografia 20 - Radiografia simples de abdômen de cadela portadora 4P. Decúbito lateral direito, 
incidência látero-lateral esquerda direita. Visualiza-se estômago (est), antro pilórico (ap), 
alças intestinais (aI), baço (ba), cólon (co) e fígado (fig). A = tempo zero, B = 120 min., C 
= 360min., D = 480 min., E = 24 horas., F = 28 horas, G = 30 horas e H = 32 horas após a 
ingestão de alimento com BIPs 

 
FONTE: (BROLIO, M.P. 2012) 
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Figura 21 - Radiografia simples de abdômen de cadela portadora 5P. Em A, C, D e G tem-se o animal 
em decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em B, E, F e H 
tem-se o animal em decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se estômago 
(est), alças intestinais (aI), baço (ba), cólon (co) e fígado (fig). A = tempo zero, B = 120 
min., C = 240 min., D = 360 min., E = 480 min., F = 540 min., G = 540 min. e H = 24 
horas após a ingestão de alimento com BIPs 

 
FONTE: (BROLIO, M.P. 2012) 
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Figura 22 – Radiografia simples de abdômen de cadela portadora 6P. Em A, C, D e G tem-se o 
animal em decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em B, E, 
F e H tem-se o animal em decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se 
estômago (est), alças intestinais (aI), baço (ba), cólon (co) e fígado (fig). A = tempo 
zero, B = 120 min., C = 240 min., D = 360 min., E = 480 min., F = 540 min., G = 540 
min. e H = 24 horas após a ingestão de alimento com BIPs 

 
FONTE: (BROLIO, M.P. 2012) 
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14.3 GRUPO GRC – GOLDEN RETRIEVER CONTROLE 
 

Figura 23 - Radiografia simples de abdômen de cão saudável 1C. Em A, B, C, D e F tem-se o animal em 
decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em E tem-se o animal em 
decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se estômago (est), antro pilórico (ap), alças 
intestinais (aI), baço (ba), cólon (co), bexiga (be) e fígado (fig). A = tempo zero, B = 120 min., C 
= 240 min., D = 360 min., E = 480 min., F = 480 min. após a ingestão de alimento com BIPs 

 
FONTE: (BROLIO, M.P. 2012) 
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 Figura 24 - Radiografia simples de abdômen de cão saudável, controle 2C. Em A, B, C, E, F, G e H 
tem-se o animal em decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em 
D tem-se o animal em decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se estômago 
(est), alças intestinais (aI), baço (ba), cólon (co), cólon transverso (cot), cólon descentende 
(cod) e fígado (fig). A = tempo zero, B = 120 min., C = 240 min., D = 360 min., E = 480 
min., F = 24 horas, G = 26 horas e H = 28 horas após a ingestão de alimento com BIPs 

 
FONTE: (BROLIO, M.P. 2012) 
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Figura 25 - Radiografia simples de abdômen de cadela controle 3C. Decúbito lateral direito, incidência 
látero-lateral esquerda direita. Visualiza-se estômago (est), alças intestinais (aI), baço (ba), cólon 
(co) e fígado (fig). A = tempo zero, B = 120 min., C = 480 min., D = 24 horas, E = 26 horas., F = 
28 horas, G = 30 horas e H = 32 horas após a ingestão de alimento com BIPs 

 
   FONTE: (BROLIO, M. P. 2012) 
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Figura 26 - Radiografia simples de abdômen de cão controle 4C. Em A, C, D, F e H tem-se o animal em 
decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em B, E e G tem-se o animal em 
decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se estômago (est), alças intestinais (aI), baço 
(ba), cólon (co) e fígado (fig). A = tempo zero, B = 120 min., C = 360 min., D = 480 min., E = 24 
horas, F = 26 horas, G = 28 horas e H = 30 horas após a ingestão de alimento com BIPs 

 
 FONTE: (BROLIO, M. P. 2012) 
 



88 

 

Figura 27 - Radiografia simples de abdômen de cão controlel 5C. Em A, B, C, e E tem-se o animal em decúbito 
lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em D e F tem-se o animal em decúbito dorsal, 
incidência ventro-dorsal. Visualiza-se estômago (est),  alças intestinais (aI), baço (ba), cólon (co) e 
fígado (fig). A = tempo zero, B = 120 min., C = 240 min., D = 360 min., E = 480 min., F = 480 min. 
após a ingestão de alimento com BIPs 

 
FONTE: (BROLIO, M. P. 2012)  
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Figura 28 - Radiografia simples de abdômen de cadela controle 6C. Em A, B, C, D, F e H tem-se o animal 
em decúbito lateral direito, incidência látero-lateral esquerda direita; e em E e G tem-se o 
animal em decúbito dorsal, incidência ventro-dorsal. Visualiza-se estômago (est), antro pilórico 
(ap), alças intestinais (aI), baço (ba), cólon (co) e fígado (fig). A = tempo zero, B = 120 min., C 
= 240 min., D = 360 min., E = 480 min., F = 24 horas, G = 26 horas e H = 28 horas após a 
ingestão de alimento com BIPs 

 
 FONTE: (BROLIO, M. P. 2012) 
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As análises das radiografias dos animais afetados pela GRMD evidenciam a 

hepatomegalia presente nestes cães, já descrita por outros autores (ALVES et al., 2009; 

GRANDO et al., 2009). É possível notar também que os animais distróficos A1, A3 e A4 

apresentam hérnia de hiato, condição também comum em animais GRMDs (AMBRÓSIO et 

al., 2009; GERGER et al 2010; BEDU et al., 2012). 

As tabelas 3 e 4 abaixo indicam, respectivamente, os valores das variáveis obtidas 

após avaliação do TTGI de cada animal observado, bem como as médias e desvios padrões 

dos grupos estudados através da ingestão de BIPs e radiografias seriadas. Valores expressos 

em horas. 

 

Tabela 3 – Valores obtidos na mensuração das variáveis analisadas para avaliação do TTGI dos animais estudados, através 
da ingestão de BIPs e radiografias seriadas. Valores expressos em horas. 

Grupo Animal Trat 
EG50

% 
EG75

% 
EG90

% 
PC50

% 
PC75

% 
PC90

% TTID TTOC 
C1 1 1 2,55 3,25 3,65 6,95 7,55 22,40 12,57 4,15 
C2 2 1 23,10 23,40 23,90 24,10 25,00 25,50 0,94 22,20 

C3 3 1 23,30 24,30 25,50 23,90 29,10 31,00 3,14 22,10 

C4 4 1 22,60 23,30 23,80 23,50 24,00 26,80 9,27 22,00 
C5 5 1 1,15 1,75 2,65 22,30 23,20 23,70 12,65 6,05 

C6 6 1 22,20 23,10 23,70 25,80 29,00 29,70 11,83 22,10 
A1 7 2 5,35 5,95 22,80 22,60 23,40 24,00 2,05 4,25 

A2 8 2 1,35 1,65 2,05 6,85 22,40 23,60 13,40 4,15 

A3 9 2 3,55 4,35 5,35 22,90 23,40 23,80 13,78 6,00 
A4 10 2 4,55 22,80 23,50 22,40 23,30 23,90 0,52 4,00 

A5 11 2 2,35 3,45 4,45 7,65 22,80 23,50 11,82 6,15 
A6 12 2 2,25 3,25 3,75 7,65 22,80 23,50 11,82 6,05 

P1 13 3 5,25 6,75 22,50 5,65 22,90 23,50 0,04 2,55 
P2 14 3 22,60 23,30 23,70 24,30 25,70 29,00 11,13 22,20 

P3 15 3 2,60 5,40 22,20 23,40 31,50 33,10 11,46 6,20 

P4 16 3 22,60 23,30 23,70 23,00 23,50 24,00 7,29 22,10 
P5 17 3 22,80 23,40 23,80 7,35 24,20 25,40 2,22 6,15 

P6 18 3 6,73 22,70 24,70 22,90 23,70 30,00 6,63 4,33 
EG - esvaziamento gástrico de 50%, 75% e 90%  das esferas ingeridas. 
PC - preenchimento colônico com 50%, 75% e 90%  das esferas ingeridas. 
TTID – tempo de trânsito das esferas no intestino delgado. 
TTOC – tempo de trânsito orocólico.  
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Tabela 4 – Médias e desvios padrões das variáveis obtidas após avaliação do TTGI dos grupos estudados através 
da ingestão de BIPs e radiografias seriadas. Valores expressos em horas 

GRUPO EG 50% EG 75% EG90% PC50% PC75% PC90% TTID TTOC 
(n=6)         
GRA 3,2 6,9 10,3 15,0 23,0 23,7 8,9 5,1 

 ± 1,5 ± 7,9 ±10,0 ±8,4 ±0,4 ±0,2 ±6,0 ±1,1 
         

GRP 13,8 17,5 23,4 17,8 25,3 27,5 6,5 10,6 
 ±9,8 ±8,8 ± 0,9 ± 8,8 ±3,2 ±3,8 ±4,6 ±9,1 
         

GRC 15,8 16,5 17,2 21,1 23,0 26,5 8,4 16,4 
 ±10,8 ±10,9 ±10,9 ±7,0 ±8,0 ±3,4 ±5,1 ±8,8 
         

EG - esvaziamento gástrico de 50%, 75% e 90%  das esferas ingeridas. 
PC - preenchimento colônico com 50%, 75% e 90%  das esferas ingeridas. 
TTID – tempo de trânsito das esferas no intestino delgado. 
TTOC – tempo de trânsito orocólico.  
 

 

O teste de Levene indicou que as variâncias analisadas não são homogêneas.  

 Considerando-se um intervalo de confiança de 5%, o teste de Kruskal-Wallis não 

indicou diferença estatisticamente significativa entre os grupos avaliados. 

 A proposta deste estudo foi desenvolver um método radiográfico padronizado para 

avaliação do tempo de trânsito gastrintestinal de cães afetados e portadores do gene da 

distrofia muscular progressiva. O interesse pelo assunto  deve-se ao fato de que o manejo 

alimentar dos cães afetados pela GRMD é um fator muito importante para a manutenção e 

bem-estar desses animais; e os pesquisadores do Canil GRMD-Brasil carecem de maiores 

informações para melhor entendimento da fisiologia da digestão desses cães. 

Esferas de polietileno impregnadas de bário são marcadores radiopacos de densidade 

similar àquela das partículas de alimento, e foram desenvolvidas para avaliar a fase sólida do 

tempo de trânsito gastrintestinal em cães e gatos. Essa técnica é quantitativa, não-invasiva e 

de realização e interpretação tão fáceis quanto a cintilografia. Com base em resultados obtidos 

em estudos anteriores (WEBER et al., 2002), marcadores radiopacos de 1,5mm de diâmetro 

foram utilizados para os cálculos de TTGI do presente trabalho, uma vez que apresentam 

tamanho suscetível ao de partículas de alimento, passando de forma semelhante  através do 

piloro. 
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 Foi escolhido o número de seis animais por grupo estudado pelo fato de ser o número 

de cães distróficos adultos disponíveis no Canil GRMD-Brasil na época de realização do 

experimento, em condições de participar das avaliações; e optou-se por manter a mesma 

quantidade de animais em todos os grupos radiografados. É devido a esse fato também que 

houve uma leve discrepância entre a média da faixa etária dos grupos para análise no presente 

estudo. A formação de um grupo controle nas mesmas condições ambientais e dietéticas é 

essencial para fins comparativos dos resultados obtidos em experimentos sobre TTGI.   

Há relatos de que a idade é um fator que influencia no tempo de esvaziamento 

gástrico, que tende a se elevar conforme a idade dos cães aumenta (WEBER et al., 2002); 

porém no presente estudo, o grupo de animais afetados que apresentou  maior média de faixa 

etária, foi o  que apresentou menor média quando o TEG foi avaliado. 

 É notório que a distrofia muscular progressiva (DMP) afeta a musculatura lisa tanto de 

pacientes humanos quanto caninos, porém há uma escassez de estudos muito grande sobre os 

efeitos da distrofia muscular no aparelho digestório desses indivíduos.  Bensen et al. 1996 

corroboram  essa afirmação, uma vez que relatam que apesar de o envolvimento da 

musculatura lisa gastrintestinal poder causar significativa morbidade em pacientes DMD, há 

poucos artigos médicos, pediátricos ou de reabilitação disponíveis na literatura; e os poucos 

textos disponíveis falham em descrever complicações de motilidade intestinal como uma 

complicação da DMD. Apesar de informação  de 16 anos atrás, essa lacuna ainda persiste no 

meio acadêmico. Os sintomas do envolvimento gastrintestinal na DMD incluem inchaço, 

sensação de repleção, e em alguns casos síndrome catastrófica de dilatação gástrica aguda e 

pseudo-obstrução intestinal; os quais podem ser fatais, e podem ser produzidos por 

anormalidades na musculatura lisa ou plexo mioentérico (CHUNG et al., 1998). Estudos 

sobre a motilidade do trato gastrintestinal superior em crianças com DMP sugerem que 

disfunções da musculatura lisa do trato gastrintestinal superior são detectáveis em crianças 

distróficas em fase inicial do curso da doença, mesmo quando sintomas gastrintestinais estão 

ausentes e sintomas musculares esqueléticos são mínimos (STAIANO et al., 1992), 

reforçando a importância de mais estudos, como o presente trabalho, sobre o efeito da 

distrofia na musculatura lisa do TTGI de indivíduos distróficos. 

 Sabe-se que a formulação e o teor nutritivo da dieta utilizada têm grande influência 

sobre o tempo de esvaziamento gástrico do indivíduo, e alimentos enlatados podem ter 

densidade calórica bem diferente dos alimentos secos, em croquetes (NELSON et al., 2001); 
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assim, dados obtidos de experimentos utilizando dietas com formulações diferentes não 

podem ser extrapolados para fins comparativos com outras pesquisas. Esse fato dificulta 

muito o acesso a literatura compatível com o presente trabalho. É importante ainda ressaltar 

que, devido às dificuldades de deglutição apresentadas pelos cães GRMDs, o alimento 

fornecido é oferecido triturado e misturado a água morna, tornando a metodologia deste 

trabalho ainda mais peculiar. 

 Função gástrica normal envolve o armazenamento do alimento ingerido, redução do 

tamanho da partícula e entrega dos nutrientes do estômago para o intestino delgado, de forma 

e velocidade que permitam uma ótima digestão e absorção. O volume e as características 

físicas (sólido, líquido) do alimento influenciam o esvaziamento gástrico através de vias 

nervosas aferentes mecanossensitivas originadas do estômago. A composição química do 

alimento (proteína, carboidrato, gordura) induz a mecanismos de feedback através de vias 

nervosas aferentes quimiossensíveis e células endócrinas da mucosa intestinal. A fase inicial 

de esvaziamento gástrico é estimulada por um aumento de volume gástrico – e ocorre em 

taxas diferentes para líquidos e sólidos (LESTER et al., 1999). 

 Vale ressaltar que resultados de avaliação de TTGI em fêmeas podem ser 

influenciados pela fase do ciclo estral, indicando fatores sexuais na obtenção desses 

parâmetros; porém diferenças relacionadas ao sexo no TTGI permanecem controversas em 

estudos com pacientes humanos (WEBER et al., 2002). Estudos semelhantes em cães não 

indicaram diferenças entre o esvaziamento gástrico de machos e fêmeas em avaliação com 

marcadores radiopacos (ALLAN; GUILFORD; ROBERTSON, 1996). Assim, o sexo do 

indivíduo não foi considerado quando os parâmetros do presente estudo foram analisados.  

 As médias obtidas por cada grupo na análise do TTGI dos animais avaliados no 

presente estudo, expostas na tabela 4, indicam que apesar de os testes estatísticos empregados 

não terem apontado diferença estatisticamente significativa entre os três grupos avaliados, 

mostra que o GRA apresentou médias menores para todos os parâmetros estudados, sendo o 

grupo com TTGI mais rápido quando comparado aos outros dois grupos, GRC e GRP, 

também analisados.   

Como extensamente discutido anteriormente, há escassez de pesquisas semelhantes ao 

presente trabalho;  um estudo realizado com camundongos mdx, porém, indicou que estes 

roedores possuem alterações na propulsão gastrointestinal, com um significativo atraso no 

trânsito do seu intestino delgado, sugerindo que a perda da distrofina tem importantes efeitos 
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in vivo, pelo menos, sobre a motilidade intestinal desses animais (MULE; AMATO; SERIO, 

2010).  Estudos sobre o esvaziamento gástrico em crianças com DMD indicaram que esses 

pacientes apresentam anormalidades precoces na motilidade gástrica, no início do 

desenvolvimento da doença, com piora da atividade motora gástrica paralela a um desarranjo 

progressivo da função neuromuscular com o curso da doença, indicando que o TGI é um alvo 

inicial da expressão da doença e sugerindo que as células musculares lisas gástricas têm sua 

função alterada; assim o retardo do esvaziamento gástrico também aumenta com o passar dos 

anos nesses pacientes. O mesmo estudo ainda correlaciona o esvaziamento gástrico retardado 

à subnutrição desses pacientes em função da entrega atrasada de nutrientes ao intestino 

delgado (BORRELLI et al., 2005). Outra pesquisa comparando o tempo de esvaziamento 

gástrico entre 11 pacientes com DMD e 11 crianças saudáveis como controle, através de 

avaliação por cintilografia, também contraria os achados do presente trabalho, uma vez que o 

ensaio indicou que em pacientes distróficos o TEG médio foi de 118,18± 32,21 minutos 

contra 42,5±3,4 minutos para o grupo controle (BAROHN et al., 1988). 

 Os dados fornecidos pela tabela 3 permitem observar que os animais do grupo GRA 

que apresentaram hérnia de hiato – A1, A3 e A4  - são os cães que, dentro do grupo de 

animais afetados, apresentaram maior retardo no TEG nos três períodos observados – T50%, 

T75% E T90%; essa discrepância entre os animais do próprio grupo também foi evidente para 

a variável PC 50%, sugerindo que esse retardo possa ser consequência direta da hérnia nesses 

animais. Retardo no esvaziamento gástrico em refluxo gastroesofágico em pacientes humanos 

com hérnia de hiato já foi previamente documentado (AKTAS et al., 1999).  

 Outra observação interessante que pôde ser notada durante avaliação individual de 

cada grupo é o fato de que os animais do grupo GRC – S1e S5 apresentaram valores menores 

para todas as variáveis analisadas, quando comparados com os demais cães do mesmo grupo. 

E durante a realização do experimento os dois animais aparentavam estar bastante assustados, 

com medo dos procedimentos radiográficos e também incomodados com o ambiente 

desconhecido – canis/baias do Canil GRMD-Brasil e Serviço de Radiologia do HOVET-

FMVZ-USP -  apesar de estudos anteriores indicarem que o estresse não foi um fator 

significante em experimentos com BIPS (NELSON et al., 2001). Os outros cães do grupo 

manifestaram comportamento totalmente oposto, demonstrando estar bastante confortáveis 

com o ambiente e procedimentos realizados. Essa alteração comportamental induziu ao 

raciocínio de que o estresse foi o fato motivador do TTGI mais rápido nesses animais, 

comparando ao restante do grupo. Tal pensamento, porém, contradiz estudos anteriores, que 
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relatam existir uma grande evidência de que diferentes fatores estressantes afetam o 

esvaziamento gástrico em ratos,  camundongos e humanos. As diferenças entre os resultados 

obtidos em diferentes modelos experimentais sugerem que tais resultados dependem de pelo 

menos três fatores: a espécie, a composição da refeição teste e a natureza do agente estressor. 

O complexo motor de motilidade gástrica e intestinal foi mais alongado em cães submetidos 

ao estresse e seus intervalos de esvaziamento também estavam aumentados, mostrando uma 

diminuição da motilidade. A frequência das contrações no jejuno, mas não no estômago, 

estavam significativamente aumentadas durante o período de exposição ao estresse. De 

acordo com os autores, a acústica, estímulo estressor de ação central, afeta o padrão da 

motilidade pós-prandial bem como o esvaziamento gástrico da refeição sólida em cães (GUÉ 

et al., 1989). As conclusões desse último trabalho, apesar de apontarem que o estresse 

influencia o TTGI, divergem no presente trabalho, visto que os autores consideram que o 

estresse retarda a motilidade, e no presente trabalho houve o contrário, os cães mais agitados e 

estressados manifestaram TTGI mais rápido que os demais animais.  

 As considerações acima evidenciam a necessidade de mais estudos sobre o TTGI em 

cães saudáveis, para enriquecimento do que se conhece sobre o assunto na rotina da clínica 

médica veterinária, auxiliando assim no reconhecimento e tratamento de patologias ligadas ao 

aparelho digestório desses animais. Muitas variáveis influenciam essa análise e uma 

padronização de protocolos é essencial; bem como a formação de grupos controles faz-se 

necessária quando se analisa uma enfermidade específica. 

Também é explícita a carência de informações concretas sobre o envolvimento da 

musculatura lisa gastroentérica no desenvolvimento e agravamento dos sintomas em pacientes 

com DMD. Lembrando que essa enfermidade tem caráter genético com desenvolvimento 

progressivo e fatal, sem tratamento definitivo conhecido, e atinge um em cada 3.500 meninos 

nascidos, é consenso que toda e qualquer informação sobre o curso da doença seja de extrema 

importância, e considerando que os cães GRMD são o melhor modelo para estudos pré-

clínicos da enfermidade humana homóloga, o presente trabalho torna-se pioneiro na área e 

abre um leque de várias possibilidades de pesquisa.   
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15 CONCLUSÕES 
 

  

Após a análise dos dados obtidos, pôde-se concluir que os cães afetados pela distrofia 

muscular progressiva apresentam TTGI mais rápido quando comparados a cães saudáveis, 

sem comprometimento de doenças e cadelas portadoras do gene da GRMD. 

 Novos estudos são necessários para melhor entendimento e compreensão da ação da 

distrofia muscular progressiva sobre a musculatura lisa gastroentérica dos animais GRMD e 

seu consequente efeito sobre a motilidade dos órgãos envolvidos.  
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16 CONCLUSÕES GERAIS 
 

 

Após as análises realizadas no presente estudo podemos concluir que a musculatura 

lisa de cães afetados e portadores do gene da distrofia muscular progressiva, é afetada pela 

doença, manifestando alterações morfológicas e fisiológicas no organismo desses indivíduos. 

 No aspecto reprodutivo, ficou evidente que fêmeas portadoras e afetadas pela GRMD 

têm sua anatomia uterina comprometida pela doença, e esse fato é muito relevante para os 

aspectos reprodutivos dessa linhagem animal. 

 A avaliação dos coeficientes de digestibilidade aparente, para avaliação da capacidade 

de absorver nutrientes dos cães afetados e portadores do gene da GRMD, comprovou que 

apesar do comprometimento da musculatura lisa dos órgãos tubulares do sistema digestivo  

afetado pela doença, isso não altera a capacidade abortiva desses indivíduos, cujos 

organismos conseguem absorver os nutrientes extraídos do alimento como cães saudáveis, 

sem nenhum comprometimento neuromuscular e/ou gastroentérico.  

 Julga-se que outros mecanismos estejam envolvidos no emagrecimento e perda de 

massa muscular dos cães distróficos e outros estudos são necessários para responder a esse 

questionamento. 

 A análise do tempo de trânsito gastrintestinal de cães GRMD constatou que esses 

animais apresentam tempo de esvaziamento gástrico menor que cães saudáveis e fêmeas 

portadoras do gene da distrofia muscular progressiva, corroborando com o manejo alimentar 

instituído no plantel do Canil GRMD-Brasil, que, rotineiramente, alimenta os animais 

afetados com refeições quatro vezes ao dia. 

 Visto que o cão golden retriever afetado pelo gene da distrofia muscular progressiva 

(GRMD) é considerado o modelo animal ideal para estudos pré-clínicos sobre a distrofia 

muscular de Duchenne, os resultados obtidos pelo presente estudo são de extrema importância 

para melhora do manejo de canis experimentais que abriguem pesquisas com esse modelo 

animal, e também abrem possibilidades para novas linhas de pesquisa que envolvam a 

musculatura lisa desses animais, e melhor entendimento dos aspectos reprodutivos e 

alimentares desses cães.  
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