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RESUMO 
 
SANTOS, C. C. S Avaliação ecocardiográfica em felinos obesos. 2019. 72 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

A obesidade é a desordem nutricional mais diagnostica em felinos sendo 

considerada um fator de risco para o desenvolvimento de doenças. Em seres 

humanos, é bem relatado a associação entre o acúmulo de tecido adiposo e 

alterações ecocardiográficas sendo as principais a hipertrofia ventricular esquerda, 

dilatação atrial esquerda, disfunção diastólica e sistólica. Contudo, até o momento 

poucos estudos correlacionam a condição corporal a alterações ecocardiográficas 

em gatos.  Por conseguinte, o objetivo deste estudo foi avaliar os possíveis impactos 

da obesidade nos parâmetros ecocardiográficos desta espécie. No estudo foram 

incluídos 28 gatos clinicamente saudáveis triados de acordo com escore de 

condição corporal (ECC), sendo incluídos os que apresentavam ECC 5 (normal), 8 e 

9(obesos) em escala de 9 pontos. Os animais foram submetidos ao exame físico, 

avaliação laboratorial, mensuração de pressão arterial sistólica e exame 

ecocardiográfico. A quantificação de tecido adiposo foi realizada pelo método de 

diluição de isótopos de deutério. No exame ecocardiográfico foram avaliadas as 

dimensões da cavidade ventricular esquerda em sístole e diástole, espessura do 

septo interventricular, da base do septo interventricular e da parede livre do 

ventrículo esquerdo em diástole, dimensão do átrio esquerda, relação átrio 

esquerdo/ aorta, função diastólica através da relação E/A, tempo de desaceleração 

da onda E, tempo de relaxamento isovolumétrico, velocidade de onda E’ e relação 

E/E’, função sistólica débito cardíaco e frequência cardíaca. Embora os animais 

obesos tenham apresentando aumento na espessura durante a diástole de base de 

septo interventricular, septo interventricular e parede livre do ventrículo esquerdo, 

ainda assim os valores permaneceram dentro dos limites de normalidade 

estabelecidos na literatura. Conclui-se que a obesidade não resultou em impacto 

significativo sobre os parâmetros ecocardiográficos estudados.  

 

Palavras-chave: Ecocardiografia. Tecido adiposo. Gatos. Deutério  

 

 



  

ABSTRACT 

 
SANTOS, C. C. S. Echocardiographic evaluation in obese cats. 2019. 72 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

Obesity is the most frequently diagnosed nutritional disorder in felines and it is 

considered a risk factor for the development of diseases. In humans, it is well known 

the association between adipose tissue and echocardiographic changes and the 

main changes are left ventricular hypertrophy, left atrial dilatation, diastolic and 

systolic disfunction. However, to date, few studies have correlated body condition 

with echocardiographic changes in cats. Therefore, the purpose of this study was to 

evaluate the possible impacts of obesity on the echocardiographic parameters of this 

species. In the study were included 28 clinically healthy cats screened according to 

body condition score (BCS), being included those which presented BCS 5 (normal), 8 

and 9 (obese) in a scale of 9 points. The animals were submitted to physical and 

laboratorial evaluation, systolic blood pressure measurement and echocardiographic 

evaluation. The quantification of adipose tissue was performed  by the deuterium 

isotope dilution method. In the echocardiographic examination were evaluated left 

ventricular dimensions in systole and diastole, thickness of the interventricular 

septum, the base of the interventricular septum and left ventricular free wall in 

diastole, left atrium size, left atrium/ aorta ratio, diastolic function through the E/A 

ratio, E- wave deceleration time, isovolumetric relaxation time, E’ wave velocity and 

E/E ratio, systolic cardiac output and heart rate. Although obese animals presented 

increased thickness during the diastole of the base of the interventricular septum, 

interventricular septum and free wall of the left ventricle, the values remained within 

the limits of normality established in the literature. Is was concluded that obesity 

didn’t have a significant impact on the echocardiographic parameters studied.  

 

Keywords: Echocardiography. Adipose Tissue. Cats. Deuterium. 

 

 

 

 



  

LISTA DE FIGURAS  
 

Figura 1 - Exemplos de adipocinas e citocinas secretadas pelo tecido adiposo ...... 24 

 

Figura 2 - Sistema de 9 pontos para avaliação de ECC .......................................... 32 

 

Figura 3 - Evolução da disfunção diastólica. A- fluxo transmitral; B- fluxo venoso 

pulmonar ................................................................................................................... 38 

 

Figura 4 - Relação E/A no fluxo transmitral pelo método Doppler pulsado (esquerda) 

e onda E’/A’ pelo método Doppler tecidual (direita)  ................................................. 45 

 

Figura 5 - Imagem em modo M do corte transversal do ventrículo esquerdo  ...... ... 46 

 

Figura 6 - Relação AE/Ao no corte transversal em modo B ..................................... 46 

 

  

 

 
 
 



  

LISTA DE TABELAS  
 

Tabela 1 - Valores estabelecidos para medida de septo e parede livre de ventrículo 

esquerdo (VE) em felinos saudáveis de acordo com o peso corporal ..................... 35 

 

Tabela 2 - Valores de referência para das principais variáveis ecocardiográficas 

para estudo de função diastólica em felinos ............................................................ 37 

 

Tabela 3 -  Valores das médias e  desvio padrão obtidas da cavidade ventricular 

esquerda nos grupos normais e obesos- São Paulo, 

2019............................................................................................................................51 

 

Tabela 4 - Valores das médias,  desvios padrões e medianas (P25-75%) obtidas em 

corte longitudinal e transversal de átrio esquerdo (AE), aorta (Ao) e relação AE/Ao 

nos grupos normais e obesos - São Paulo, 2019. 

....................................................................................................................................53 

 

Tabela 5- Valores das médias, desvios padrões e medianas (P25-75%) da avaliação 

da função diastólica nos grupos estudados - São Paulo, 2019..................................54

  

Tabela 6- Valores das médias,  desvios padrões e medianas (P25-75%) dos índices de 

avaliação da função sistólica nos grupos estudados - São Paulo, 2019...................55 

 

Tabela 7- Valores das médias,  desvios padrões e medianas (P25-75%) referentes à 

frequência cardíaca e débito cardíaco nos grupos normais e obesos - São Paulo, 

2019...........................................................................................................................56

  

 

 

 



  

LISTA DE GRÁFICOS  
 
Gráfico 1 - Representação gráfica box-plot das comparações de mediana, P 25-75% 

(mínimo e máximo) dos valores de pressão arterial sistólica nos grupos normais e 

obesos - São Paulo, 2019.......................................................................................... 49 

 

Gráfico 2 - Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos 

valores de base de septo interventricular nos grupos normais e obesos - São Paulo, 

2019........................................................................................................................... 50 

 

Gráfico 3 -Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores 

de septo interventricular (SVEd) e parede livre do VE (PLVEd) em diástole nos 

grupos normais e obesos- São Paulo, 2019.............................................................. 50 

 

Gráfico 4- Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores 

de átrio esquerdo (AE), aorta e relação átrio esquerdo/aorta (AE/Ao) obtidos através 

do corte transversal nos grupos normais e obesos - São Paulo, 

2019........................................................................................................................... 51 

 

Gráfico 5- Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores 

de átrio esquerdo (AE) e relação átrio esquerdo/aorta (AE/Ao) e das comparações 

de mediana, P 25-75% (mínimo e máximo) da aorta (Ao) obtidos através do corte 

longitudinal nos grupos normais e obesos - São Paulo, 2019................................... 52 

 

Gráfico 6- Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores 

referentes à função diastólica nos grupos normais e obesos - São Paulo, 

2019........................................................................................................................... 54 

 

Gráfico 7- Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores 

referentes fluxo aórtico e pulmonar avaliados pelo método Doppler nos grupos 

normais e obesos - São Paulo, 2019......................................................................... 55 

 



  

Gráfico 8- Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores 

referentes à função sistólica nos grupos normais e obesos - São Paulo, 

2019........................................................................................................................... 55 

 

Gráfico 9- Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores 

referentes ao débito cardíaco (DC) e frequência cardíaca (FC) nos grupos normais e 

obesos - São Paulo, 2019.......................................................................................... 56 

 

 

  

 

 



  

LISTA DE ABREVIATURAS  E SIGLAS 
 

AE átrio esquerdo 

AI angiotensinogênio I 

ACVIM American College of Veterinary Internal Medicine 

ALT alaninoa aminotransferase  

Ao aorta 

ASE American Society of Echocardiography 

AST aspartato aminotransferase 

CEUA  Comissão de Ética no Uso de Animais 

cm/s centímetro por segundo 

DC débito cardíaco 

DEXA dual-energy x-ray absorptiometry 

DM   diabetes melittus  

DP desvio padrão  

EDTA ácido etilenodiamino tetracético 

ECA enzima conversora de angiotensina 

ECC escore de condição corporal 

FC frequência cardíaca 

FMVZ Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

FNT fator de necrose tumoral 

GGT gama-glutamiltransferase 

HOVET Hospital Veterinário 

IC insuficiência cardíaca 

IL interleucina 

kg quilogramas 

ml mililitros 

mm milímetros 

mmHg milímetros de mercúrio 

ms milisegundos 

m/s metros por segundo 

Modo B  modo bidimensional 

Modo M modo unidimensional 

N número 



  

 

PAS pressão arterial sistólica 

PLVE parede livre do ventrículo esquerdo 

PLVEd parede livre do ventrículo esquerdo em diástole 

PLVEs parede livre do ventrículo esquerdo em sístole 

SIVE septo interventricular 

SIVEd  septo interventricular em diástole 

SIVEs septo interventricular em sístole 

SRAA sistema renina- angiotensina- aldosterona 

TCLE termo de consentimento livre e esclarecido 

TDE tempo de desaceleração da onda E 

TRIV tempo de relaxamento isovolumétrico 

USP Universidade de São Paulo 

VE ventrículo esquerdo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LISTA DE SÍMBOLOS 
 

 
> maior 

< menor 

±  mais ou menos 

® marca registrada  

°C graus Celsius 

O2 oxigênio 
2
H2O

4 deutério 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 20 

2 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................. 22 

2.1 OBESIDADE EM FELINOS ................................................................................. 22 

2.2 TECIDO ADIPOSO E OBESIDADE..................................................................... 23 

2.3 ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES NA OBESIDADE .................................. 26 

2.4 MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DE CONDIÇÃO CORPORAL ............................ 31 

2.5 ECOCARDIOGRAMA NA OBESIDADE .............................................................. 33 

3 OBJETIVOS .......................................................................................................... 39 

4 MATERIAIS E MÉTODOS..................................................................................... 40 

4.1 ANIMAIS E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL ................................................. 40 

4.2 ANAMNESE E EXAME FÍSICO ........................................................................... 41 

4.3 MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA ..................................... 41 

4.3 EXAMES LABORATORIAIS ............................................................................... 42 

4.4 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL ........................................... 43 

4.5 EXAME ECOCARDIOGRÁFICO ......................................................................... 44 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA ..................................................................................... 46 

5 RESULTADOS ...................................................................................................... 48 

5.1 ANIMAIS EXCLUÍDOS ........................................................................................ 48 

5.2 ANIMAIS E GRUPOS EXPERIMENTAIS ............................................................ 48 

5.3 COMPOSIÇÃO CORPORAL .............................................................................. 48 

5.4 MENSURAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA ..................................... 49 

5.5 EXAME ECOCARDIOGRÁFICO ......................................................................... 49 

6 DISCUSSÃO ......................................................................................................... 57 

7 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 62 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 63 

 

 



20 

1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, a obesidade é a desordem nutricional e metabólica mais 

diagnosticada em gatos, tendo impacto negativo na qualidade de vida, e é 

considerada fator de risco para o desenvolvimento de enfermidades como diabetes 

mellitus e lipidose hepática (PHILLIPS et al., 2017). Estudos de várias partes do 

mundo demostram que de 11,5 a 63% de cães e gatos de diferentes populações de 

países desenvolvidos está em sobrepeso ou obesa e o aumento das taxas de 

obesidade em pequenos animais ocorre em paralelo com a crescente epidemia de 

obesidade observada na população humana (CAVE et al., 2012; COURCIER et al., 

2012; GERMAN, 2005; LOFTUS; WAKSHLAG, 2015;  PHILLIPS et al., 2017).  

O tecido adiposo, antigamente considerado um tecido inerte, tem sido 

reconhecido como um órgão endócrino capaz de participar ativamente do 

metabolismo de carboidratos e lipídeos, regulação de energia e dos processos 

inflamatórios e cascata de coagulação, sendo fonte de hormônos e citocinas que 

modulam o balanço energético e metabolismo da glicose (CLARK; HOENIG, 2016). 	

Em seres humanos, estudos associam o sobrepeso e obesidade ao aumento 

das taxas de hipertensão arterial sistêmica, doenças coronarianas, hipertrofia 

concêntrica ventricular esquerda e diabetes, importantes causas de insuficiência 

cardíaca (CHANDLER, 2016).	

Em cães e gatos a obesidade não é considerada um fator de risco em 

estudos epidemiológicos de doenças cardíacas, entretanto, sabe-se que o excesso 

de tecido adiposo possui efeito deletério na função cardíaca (BAUTISTA et al., 

2019). Cães obesos possuem maior frequência cardíaca assim como discreto a 

moderado aumento da pressão arterial sistólica quando comparado a cães com 

escore corporal normal (CLARK; HOENIG, 2016).  Componentes do sistema renina- 

angiotensina-aldosterona (SRAA) são encontrados na gordura e o tecido adiposo 

branco é a segunda maior fonte de angiotensinogênio, atrás apenas do fígado, tendo 

sua produção exacerbada durante a obesidade (CHANDLER, 2016). 

Em seres humanos, a obesidade pode produzir mudanças hemodinâmicas 

capazes de alterar o tamanho, forma ou estrutura das câmaras cardíacas, 

comprometendo a função ventricular sistólica e diastólica, sendo o ventrículo 

esquerdo a câmara mais afetada (ALPERT et al., 2018). Em felinos não há estudos 



21 

específicos que correlacionem a obesidade à alterações ecocardiográficas 

(CHAMPION, 2011). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 OBESIDADE EM FELINOS 

 

 A obesidade é definida como acúmulo excessivo de tecido adiposo no corpo 

decorrente do desequilíbrio entre ingestão calórica e gasto energético, excedendo 

em 30% ou mais o peso ideal do animal e predispondo ao desenvolvimento de 

doenças como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, câncer e outras 

doenças crônicas (CHANDLER et al., 2017; GERMAN, 2005; GHANEMI; 

YOSHIOKA; ST-AMAND, 2018; SANTAROSSA; PARR; VERBRUGGHE, 2017).  

 Em animais, predisposição genética, castração, diminuição de atividade 

física, microbiota intestinal e dietas com altos teores de gordura ou energia são 

fatores que podem predispor ao seu surgimento (HAMPER, 2016). 

Estudos de várias partes do mundo demostram que de 11,5 a 63% de cães 

e gatos de diferentes populações de países desenvolvidos está em sobrepeso ou 

obesa e o aumento das taxas de obesidade em pequenos animais ocorre em 

paralelo com a crescente epidemia de obesidade na população humana (CAVE et 

al., 2012; COURCIER et al., 2012; GERMAN, 2005; LOFTUS; WAKSHLAG, 2015;  

PHILLIPS et al., 2017).  

Embora existam muitos estudos sobre prevalência e fatores de risco no 

sobrepeso (quando o peso corporal excede de 15 a 30% o peso ideal) e obesidade 

em seres humanos, os estudos com felinos ainda são escassos, mesmo diante do 

aumento do número de gatos obesos (OHLUND; PALMGREN; HOLST, 2018; 

SANTAROSSA; PARR; VERBRUGGHE, 2017). Sabe-se que, nesta espécie, a 

obesidade está diretamente relacionada à redução da sensibilidade à insulina, 

desenvolvimento de diabetes mellitus, lipidose hepática, artrite degenerativa e 

dermatopatias não alérgicas (CAVE et al., 2012), e, embora ainda não tenha sido 

estudada especificamente em felinos, a condição está diretamente relacionada à 

diminuição da expectativa de vida (CAVE et al., 2012). 

Os principais fatores envolvidos no sobrepeso e obesidade em felinos estão 

associados ao tipo de dieta, condição socioeconômica e estilo de vida de seus 

tutores e atividade física do animal (LOFTUS; WAKSHLAG, 2015). Outro importante 

fator que também contribui para este quadro é a percepção do tutor em relação ao 

sobrepeso e obesidade já que estes tendem a subestimar a condição corporal do 
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animal (LOFTUS; WAKSHLAG, 2015). Apesar da tendência à diminuição da 

atividade física espontânea com o passar dos anos, a idade não tem sido um fator 

diretamente associado à obesidade nesta espécie (LAFLAMME, 2006). 

Entretanto, dados epidemiológicos mostram que o principal fator associado 

ao ganho de peso e obesidade em felinos é a castração, que promove uma 

desaceleração metabólica secundária a diminuição dos níveis hormonais (LARSEN, 

2016; LOFTUS; WAKSHLAG, 2015).  A associação entre ingestão de alimento, peso 

corporal, escore de condição corporal (ECC) e gasto energético após a castração 

ainda é complexa mas já é bem estabelecido que, gatos com acesso livre à 

alimentação após a castração, possuem maior ganho de peso quando comparados 

à gatos não castrados, sendo este um efeito observado inclusive em gatos 

selvagens submetidos à castração e introduzidos novamente à vida livre (LARSEN, 

2016).  

 

2.2 TECIDO ADIPOSO E OBESIDADE 

 

O tecido adiposo é subdividido em tecido adiposo marrom e tecido adiposo 

branco (WENSVEEN et al., 2015). O papel do tecido adiposo marrom é de produzir 

calor corporal sendo encontrado principalmente em recém-nascidos, embora adultos 

também possuam pequenas quantidades deste tipo de gordura. Já o papel do tecido 

adiposo branco é de armazenar nutriente na forma de uma única gota de gordura, 

além de ser considerado um dos principais órgãos endócrinos do corpo, secretando 

grande número de fatores para controlar as funções de células imunes (WENSVEEN 

et al., 2015). 

Embora seja composto principalmente por adipócitos, outras células também 

estão presentes na formação do tecido adiposo como fibroblastos, células 

endoteliais, células tronco mesenquimais e células do sistema imune, cuja função é 

manter a homeostase tecidual através da produção de citocinas anti-inflamatórias 

(DARYABOR; KABELITZ; KALANTAR, 2018; WENSVEEN et al., 2015).  

Proteínas, hormônios peptídicos, reguladores do metabolismo lipídico e 

fatores de crescimento, que são sintetizados e secretados ativamente pelo tecido 

adiposo, são definidos como adipocinas, substâncias biologicamente ativas que 

atuam nas vias autócrinas, parácrinas e endócrinas do metabolismo (HAMPER, 

2016). Leptina, resistina, adiponectina, fator de crescimento endotelial vascular são 
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algumas das adipocinas secretadas pelos adipócitos (figura 1; WEETH, 2016). O 

desequilíbrio destas substâncias leva a estado inflamatório e alterações metabólicas, 

neuroendócrinas e cardiovasculares, observados na obesidade (BAUTISTA et al., 

2019; DARYABOR; KABELITZ; KALANTAR, 2018).  

 
Figura 1- Exemplos de adipocinas e citocinas secretadas pelo tecido adiposo  

 
Fonte: Laflamme (2006). 

 

A obesidade é uma condição na qual há inflamação crônica de baixo grau do 

tecido adiposo, podendo evoluir para inflamação sistêmica, resistência à insulina e 

diabetes mellitus do tipo II (DM II) (DARYABOR; KABELITZ; KALANTAR, 2018), em 

que há desequilíbrio metabólico complexo que afeta funções endócrinas e a 

homeostase fisiológica celular e molecular do organismo (GHANEMI; YOSHIOKA; 

ST-AMAND, 2018).  

 Os sistemas de regulação neuroendócrinos tendem a equilibrar a relação 

entre ingestão e gasto energético, mas fatores como como dieta altamente calórica e 

baixo gasto energético (como a inatividade física) superam a eficiência desse 

sistema, excedendo sua capacidade reguladora (DARYABOR; KABELITZ; 

KALANTAR, 2018; GHANEMI; YOSHIOKA; ST-AMAND, 2018). Neste momento, há 

um desequilíbrio metabólico, a obesidade é estabelecida e a adiposidade se espalha 

em direção a locais ectópicos resultando em diferentes padrões de distribuição de 

gordura, com o acúmulo de gordura subcutânea e visceral (GHANEMI; YOSHIOKA; 

ST-AMAND, 2018). Concomitantemente ao aumento na quantidade de gordura no 

interior do adipócito, há estresse oxidativo e apoptose celular (DARYABOR; 
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KABELITZ; KALANTAR, 2018). Como consequência, há um acúmulo de células pró 

inflamatórias, liberação de citocinas inflamatórias como interleucina (IL)-6, IL-8 e 

fator de necrose tumoral (FNT) alfa, resultando assim na ativação do processo 

inflamatório crônico (WENSVEEN et al., 2015).   

Outras alterações importantes que ocorrem no decorrer do processo de 

obesidade são a diminuição na produção de adiponectina e o aumento na produção 

de leptina e insulina (WENSVEEN et al., 2015). O desbalanço na produção destas 

substâncias pode resultar em alterações metabólicas como resistência insulínica, 

metabolismo lipídico anormal e acúmulo de gordura em órgãos viscerais 

predispondo, em felinos, o desenvolvimento de DM II (CLARK; HOENIG, 2016). 

 A adiponectina aumenta a captação de glicose pelo tecido adiposo além de 

possuir efeitos antiinflamatórios e antiaterogênicos em roedores (CLARK; HOENIG, 

2016). Sua capacidade de ativar receptores hipotalâmicos leva à estimulação do 

apetite e aumento do gasto energético, podendo agir de forma recíproca com a 

leptina com o intuito de regular os estoques de energia sob diferentes condições 

ambientais e nutricionais (WEETH, 2016). Em gatos, estudos demonstram que, à 

semelhança do que ocorre em seres humanos, o aumento da massa corporal 

diminui a produção da adiponectina (CLARK; HOENIG, 2016; WEETH, 2016). 

 A leptina é um hormônio associado à saciedade e ao aumento do gasto 

energético e sua concentração aumenta à medida que a obesidade se instala, mas 

sem redução na ingestão de alimentos (resistência à leptina) (GHANEMI; 

YOSHIOKA; ST-AMAND, 2018). O aumento na produção de leptina é considerado 

um dos gatilhos iniciais para o recrutamento de células do sistema imune e produção 

de citocinas inflamatórias em resposta à obesidade (WENSVEEN et al., 2015). 

Assim como em seres humanos, nos felinos obesos, observa-se elevadas 

concentrações dos níveis de leptina plasmática, mas sem aumento correspondente 

no gasto energético (CLARK; HOENIG, 2016). 

 A insulina, hormônio produzido e liberado pelo pâncreas, tem como principal 

função estimular a captação de glicose pelas células, bem como suprimir a produção 

de glicose pelo fígado (BAUTISTA et al., 2019). A obesidade pode levar a resposta 

celular diminuída a uma dada concentração plasmática de insulina, quadro 

conhecido como resistência insulínica (BAUTISTA et al., 2019; CLARK; HOENIG, 

2016). 
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 A resistência insulínica é uma condição frequentemente associada à 

inflamação de baixo grau já que há mediadores inflamatórios envolvidos na 

regulação da ação da insulina (BAUTISTA et al., 2019). A redução na captação de 

glicose pelo músculo, bem como o armazenamento de glicose no fígado, resultam 

em hiperglicemia e subsequentemente hiperinsulinemia (BAUTISTA et al., 2019). 

Felinos geralmente sofrem de DM II e, de fato, provou-se experimentalmente que 

gatos diabéticos possuem sensibilidade significativamente menor à insulina do que 

os gatos sem DM (CLARK; HOENIG, 2016; GERMAN, 2005).  Portanto, a obesidade 

é um importante fator de risco para o desenvolvimento de DM II nesta espécie 

(GERMAN, 2005). 

 

2.3 ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES NA OBESIDADE  

 

Embora sejam conhecidos os efeitos prejudicais da obesidade no sistema 

cardiovascular de seres humanos, ainda há poucos dados correlacionando-a com 

doenças cardiovasculares em cães e gatos (CHANDLER, 2016; RADIN; 

SHARKEYH; HOLYCROSS, 2009). Sabe-se que nestes animais o acúmulo de 

tecido adiposo não aumenta o risco de doença coronariana aterogênica pois a 

aterosclerose é uma condição extremamente rara na medicina veterinária 

(CHANDLER, 2016). Mesmo não havendo ainda estudos suficientes, acredita-se 

que os potenciais efeitos deletérios da obesidade no sistema cardiovascular de cães 

e gatos estejam mais relacionados às alterações hemodinâmicas, neuroendócrinas e 

metabólicas (CHANDLER, 2016). 

 O acúmulo excessivo de gordura está relacionado ao aumento no volume 

sanguíneo total e redução da resistência vascular sistêmica (estado hipercirculatório) 

(ALPERT et al., 2018). Isto ocorre devido à expansão do volume de líquido 

extracelular, aumento do fluxo sanguíneo e vasodilatação funcional, aumentado o 

retorno venoso e o débito cardíaco (DC) (HALL et al., 2015). Este aumento, 

principalmente pelo aumento do fluxo sanguíneo em outros tecidos como coração, 

rins, trato gastrointestinal e músculo esquelético, a fim de compensar o aumento da 

demanda metabólica e de consumo de oxigênio (O2) exigidos pela obesidade e, em 

menor escala, pelo aumento de tecido adiposo (ALPERT et al., 2018; ALPERT; 

OMRAN; BOSTICK, 2016; HALL at al., 2015).  
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 Outra alteração hemodinâmica observada na obesidade é o aumento da 

pressão na artéria pulmonar podendo ser secundária à uma diminuição da 

contratilidade do ventrículo esquerdo (VE) ou ao aumento da pressão de enchimento 

também no VE sobre as veias pulmonares resultando no aumento da resistência 

vascular pulmonar (TADIC; CUSPIDI, 2019). Além disso, o acúmulo de gordura na 

região torácica leva ao aumento do trabalho respiratório, comprometimento da força 

muscular e diminuição da complacência da parede torácica e do volume pulmonar, 

diminuindo a função pulmonar (MANENS et al., 2012).  

 Em felinos, embora a obesidade tenha sido associada à hipoxemia em 

gatos anestesiados, os índices de ventilometria, utilizados para avaliação de função 

pulmonar, se mantiveram semelhantes em obesos e não obesos (CHAMPION, 

2011). 

 O tecido adiposo branco é a segunda principal fonte de angiotensinogênio, 

angiotensina I (AI) e enzima conversora de angiotensina (ECA), que contribuem para 

a produção de angiotensina II (AII), componentes do sistema sistema renina- 

angiotensina-aldosterona (SRAA) (ALPERT et al., 2018). O aumento da massa 

gorda, principalmente visceral, promove elevação nas concentrações plasmáticas de 

angiotensinogênio, resultando no incremento de angiotensina II (CHANDLER, 2016). 

 Este aumento na produção de angiotensina II leva à uma vasoconstrição 

direta e maior retenção renal de sódio através da liberação de aldosterona, podendo 

ter como consequência disfunção cardiovascular e elevação dos níveis basais da 

pressão arterial sistólica (ALPERT et al., 2018; CHANDLER, 2016). Em estudo com 

cães submetidos à dieta rica em gordura, observou-se aumento na pressão sistólica 

e dos níveis de renina e aldosterona após cinco semanas secundário ao ganho de 

peso (CHANDLER, 2016). Já em felinos obesos, os impactos causados pela 

ativação deste sistema ainda não foram totalmente elucidados (RADIN; SHARKEYH; 

HOLYCROSS, 2009). Entretanto, Champion (2011), observou em seu estudo que os 

níveis de aldosterona sérica e renina plasmática encontravam-se dentro dos 

intervalos de normalidade em gatos obesos. 

 Em relação ao sistema nervoso autônomo, estudos mostram que a 

obesidade leva à diminuição na atividade parassimpática e aumento na atividade 

simpática (HALL et al., 2015). Este estímulo na atividade simpática leva ao aumento 

da FC, diminuição da variabilidade da FC e aumento da pressão arterial, levando ao 
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aumento da pós carga e potencial hipertrofia ventricular esquerda (ALPERT et al., 

2018; HALL et al., 2015). 

 Concentrações normais de adiponectina e leptina ajudam a inibir a 

hipertrofia cardíaca e a fibrose miocárdica.  Por esta razão, o desbalanço nos níveis 

destes hormônios podem promover disfunção endotelial, maior estresse oxidativo, 

apoptose das células miocárdicas, ativação do SRAA e aumento da ação do sistema 

nervoso simpático (KIM et al., 2016). 

 Em seres humanos, a hiperinsulinemia e resistência insulínica promovem 

alterações metabólicas que podem levar ao desenvolvimento de doença 

cardiovascular. A resistência à insulina tende a alterar o metabolismo lipídico com 

consequente dislipidemia, aterosclerose e hipertensão arterial sistêmica, importantes 

fatores predisponentes do infarto agudo do miocárdio, além de tornar o ácido graxo 

a principal fonte de combustível do miócito, levando a um aumento na captação e 

acúmulo de lipídios no coração e consequente lipotoxicidade (ORMAZABAL et al., 

2018). 

 Estudos recentes já identificaram a presença de alterações nas 

concentrações de adiponectina, leptina e insulina em cães e gatos não diabéticos 

obesos entretanto, o grau destas alterações e o impacto no sistema cardiovascular 

ainda não foram bem estabelecidos, sendo necessários estudos adicionais para 

compreensão de sua relevância clínica (CHANDLER, 2016; KIM et al., 2016; TROPF 

et al., 2017, VELDE et al., 2013).   

 As alterações cardiovasculares hemodinâmicas, neuroendócrinas e 

metabólicas podem ter consequências diretas no coração dos pacientes obesos 

secundárias ao aumento da pré e pós carga, mesmo na ausência de hipertensão 

sistêmica, com impacto direto no ventrículo esquerdo que pode sofrer uma 

hipertrofia concêntrica ou excêntrica (ALPER et al., 2018). 

 A hipertrofia cardíaca é um mecanismo adaptativo do coração em resposta 

ao aumento de sua atividade ou de sobrecarga funcional. Este processo adaptativo 

pode ocorrer em resposta ao aumento das necessidades metabólicas (levando ao 

aumento do DC), à sobrecarga pressórica ou de volume, observado nos quadros de 

hipertensão sistêmica e doenças valvares ou pode ser a via final de mecanismos 

intrínsecos de natureza genética, tais como cardiomiopatias (MILL; VASSALO, 

2001). 



29 

 As hipertrofias podem ser classificadas em concêntricas e excêntricas. Na 

hipertrofia concêntrica, há aumento da espessura da parede e redução dos 

diâmetros cavitários, levando ao incremento de massa ventricular (condição 

encontrada nos quadros de sobrecarga de pressão). Já nas hipertrofias excêntricas 

também ocorre aumento da espessura da parede e de massa ventricular, entretanto, 

diferentemente do que ocorre na hipertrofia concêntrica, há um acréscimo dos 

diâmetros cavitários (em resposta `a sobrecarga de volume) (MILL; VASSALO, 

2001). 

 Acreditava-se que pacientes obesos desenvolvessem mais comumente a 

hipertrofia do tipo excêntrica (ALPER et al., 2018). Contudo, estudos recentes 

demonstraram que, mesmo os obesos normotensos, tendem a desenvolver 

principalmente a hipertrofia do tipo concêntrica ao invés da excêntrica (ALPERT et 

al., 2018; ALPERT; OMRAN; BOSTICK, 2016; HALL at al., 2015). Os motivos pelos 

quais isso ocorre relacionam-se ao aumento da pressão arterial sistólica em obesos, 

mesmo que ela permaneça dentre os valores de normalidade, e pelo fato de nem 

toda a obesidade levar ao aumento do DC, considerado o principal fator 

predisponente da hipertrofia excêntrica na obesidade (ALPER et al., 2018). 

 A hipertrofia concêntrica do VE tem como consequência a disfunção 

diastólica, caracterizada por alterações durante a diástole ventricular, ou seja, o 

enchimento do VE (NADRUZ; SHAH; SOLOMON, 2017). Em condições normais, a 

diástole ventricular consiste na fase de relaxamento isovolumétrico seguido por três 

fases de enchimento: enchimento rápido, diástase (ou enchimento passivo) e 

contração atrial (NADRUZ; SHAH; SOLOMON, 2017). Quando há incremento da 

massa ventricular, como na hipertrofia, observa-se um retardo no relaxamento  ou 

até diminuição da complacência ventricular, resultando em diminuição do volume 

ventricular (NADRUZ; SHAH; SOLOMON, 2017). 

 A disfunção diastólica ventricular esquerda pode refletir em aumento da 

pressão no átrio esquerdo (AE) e, consequentemente, à sua dilatação (HANIF et al., 

2017). Estudos comparando as dimensões atriais esquerda de obesos e não obesos 

concluíram que o aumento de AE pode estar presente em obesos, 

independentemente do grau da obesidade (ALPERT et al., 2018; HANIF et al., 

2017). Outros possíveis fatores que levam ao aumento do AE são a hipertensão 

arterial sistêmica e presença de gordura em região epicárdica, que pode levar à 

inflamação, fibrose e dilatação atrial (ALPERT et al., 2018). 
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 Em felinos, doenças cardíacas, sistêmicas e metabólicas podem levar à 

hipertrofia concêntrica e disfunção diastólica do ventrículo esquerdo (GLAUS; 

WESS, 2010). A cardiomiopatia hipertrófica, doença miocárdica mais comum em 

gatos, é uma doença heterogênea que pode levar o animal a desenvolver 

insuficiência cardíaca congestiva ou tromboembolismo (PAYNE et al., 2013). Além 

dela, hipertensão arterial sistêmica, hipertireoidismo, obstrução do fluxo da via de 

saída do VE, miocardite e a hipertrofia induzida por esteroides são outras condições 

que também podem levar ao aumento da espessura miocárdica do VE e, 

consequente, disfunção diastólica (GLAUS; WESS, 2010). 

 Em relação à função sistólica, estudos mostram que o coração de 

indivíduos obesos apresenta fração de ejeção (percentual de sangue ejetado para a 

aorta durante a sístole) normal (HALLADE; KAIN, 2018). A presença de disfunção 

diastólica em obesos, se deve à comorbidades como hipertensão arterial sistêmica 

(ALPER et al., 2018). 

 Informações a respeito de alterações no ventrículo direito relacionadas à 

obesidade são escassas devido à limitação de técnicas na avaliação desta cavidade 

(HALLADE; KAIN, 2018). Entretanto, sabe-se que possíveis alterações estão 

relacionadas ao comprometimento da função pulmonar (ALPERT et al., 2018). 

 Na medicina, as relações entre obesidade e hipertensão arterial sistêmica 

estão bem estabelecidas pois a ativação adrenérgica e do SRAA, associados à 

alterações nos barorreceptores arteriais levam ao aumento da FC e alteração no 

tônus vascular tendo, por consequência, aumento nos níveis pressóricos sistólico e 

diastólico (SERAVALLE; GRASSI, 2017). Ademais, a ativação destes sistemas 

neuro-hormonais promove um aumento na reabsorção tubular renal de sódio, 

comprometendo a natriurese e aumento ainda mais os níveis da pressão arterial 

sistêmica (SERAVALLE; GRASSI, 2017).  

 Um estudo realizado com cães obesos submetidos à dieta hipocalórica 

constatou que, embora os níveis de pressão arterial sistólica estejam dentro dos 

limites considerados normais, há uma redução significante após a perda de peso 

(MELO, 2011). Mazini (2011) também não correlacionou hipertensão arterial 

sistêmica em cães obesos, observando apenas aumentos discretos da pressão 

arterial sistólica, mas dentro dos limites de normalidade para cães. Em felinos, a 

obesidade não é considerada um fator predispondente para o desenvolvimento de 

hipertensão arterial sistêmica sendo, nesta espécie, a doença renal crônica, diabetes 
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mellitus, feocromocitoma, hiperaldosteronismo primário e hipertireoidismo os 

principais fatores de risco para a hipertensão arterial (TAYLOR et al., 2017). 

 

2.4 MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DE CONDIÇÃO CORPORAL 

 

 A composição corporal é definida como a quantidade relativa de gordura, 

ossos e músculo do corpo e, atualmente, os métodos empregados na rotina para 

avaliação de composição corporal em cães e gatos incluem métodos clínicos e 

complementares (GERMAN et al., 2010; MAWBY et al., 2004). 

 Os métodos complementares incluem a “dual-energy x-ray absorptiometry” 

(DEXA), bioimpedância elétrica e a medida da água corporal total por diluição de 

isótopos de deutério enquanto que o método clínico considera a determinação do 

escore de condição corporal (ECC) (GERMAN et al., 2010; MAWBY et al., 2004). 

 O método DEXA é um método não invasivo onde utiliza-se radiação 

ionizante do tipo raio X em dois níveis diferentes de energia para diferenciar o tipo e 

a quantidade de cada tecido na parte do corpo que está sendo digitalizada e, com 

base na atenuação exponencial dos diferentes níveis de energia dos raios X 

emitidos, é possível diferenciar os tecidos do corpo em massa óssea, massa magra 

e tecidos moles (MAWBY et al., 2004). Contudo, seu uso ainda é restrito a 

laboratórios de pesquisa pelo seu alto custo e necessidade de sedação do paciente 

(GERMAN et al., 2010). 

 A bioimpedância elétrica é uma técnica que avalia a composição corporal 

através de condução elétrica. Os líquidos e eletrólitos corporais são responsáveis 

pela condução e, como o tecido adiposo é menos hidratado que os tecidos  magros, 

uma maior proporção de tecido adiposo resulta em menor volume de condução e, 

portanto, maior impedância à passagem da corrente (GERMAN et al., 2010). 

 O método de diluição de isótopos de deutério é um método baseado no fato 

da água corporal estar predominantemente associada ao tecido não gorduroso, ou 

seja, uma medida de água corporal total oferece uma medida indireta de massa 

isenta de gordura (MAWBY et al., 2004).  A dosagem do deutério é realizada antes e 

algumas horas após a aplicação dos isótopos de deutério (habitualmente são 

coletadas amostras de sangue quatro horas após a aplicação) e, neste tempo, a 

água enriquecida por deutério se distribui por todo o corpo se equilibrando com a 

água corpórea podendo assim se determinar com precisão a água corpórea total 
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através da diferença de enriquecimento antes e após a administração do óxido de 

deutério (SCHOELLER et al., 1980). 

           A avaliação clínica de ECC é um método subjetivo e semiquantitativo de 

avaliar gordura corporal e massa muscular. Vários sistemas foram desenvolvidos 

para a avaliação do ECC baseado na visualização da silhueta do animal e na 

palpação de regiões anatômicas específicas do corpo, incluindo a região torácica a 

fim de se palpar as costelas, região abdominal, músculos paravertebrais e 

extremidade do íleo para verificar a presença de gordura subcutânea  (WITZEL et 

al., 2014). Atualmente, o mais utilizado na rotina clínica é um sistema de 9 pontos 

desenvolvido e validado por Laflamme (1997) sendo que, na faixa intermediária da 

escala a presença de gordura corporal é na faixa de 15 a 25% do peso corporal, 

aumentando de 10 a 15% à medida que aumenta um ponto na escala (figura 2) 

(BJORNVAD et al., 2011; BURKHOLDER, 2000). 
Figura 2 - Sistema de 9 pontos para avaliação de ECC.  

 
Fonte: World Small Animal Veterinary Association (2011). 
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2.5 ECOCARDIOGRAMA NA OBESIDADE 

 

 O ecocardiograma é um exame no qual se avaliam diversas estruturas 

cardíacas através de feixes de ultrassom, fornecendo dados a respeito do coração 

saudável e nas cardiopatias congênitas e adquiridas (ABDUCH, 2009). A avaliação 

ecocardiográfica de rotina compreende três modalidades: unidimensional, 

bidimensional e modo Doppler (ABDUCH, 2009).  

 No modo unidimensional ou modo movimento (modo M), obtém-se um 

registro do movimento fásico das estruturas cardíacas cuja imagem formada na tela 

do aparelho mostra a profundidade (distância com relação ao transdutor) 

representando pelo eixo vertical (eixo X) e o tempo no eixo longitudinal (eixo Y) 

(BONAGURA, 1983; PETRUS, 2006). Rotineiramente, emprega-se o modo M para 

quantificação do tamanho das câmaras cardíacas, da espessura do septo 

interventricular (SIV) e da parede livre do ventrículo esquerdo (PLVE), além da 

avaliação da função ventricular pois, através destas mensurações, é possível 

calcular índices cardíacos como a fração e a velocidade de encurtamento da fibra 

miocárdica, fração e tempo de ejeção ventricular (PETRUS, 2006). 

 O modo bidimensional (modo B) produz imagens em tempo real permitindo 

uma avaliação anatômica qualitativa e quantitativa do coração, gerando uma 

imagem mais completa e realista das estruturas cardíacas (PETRUS, 2006). Este 

tipo de estudo possui um papel bem consolidado na investigação clínica de 

possíveis alterações cardíacas permitindo a avaliação qualitativa e quantitativa da 

função sistólica (regional e global), identificação de anormalidades estruturais 

valvares, mensuração das dimensões das cavidades cardíacas e das espessuras de 

septo e parede ventriculares, quantificação da massa cardíaca e definição da 

geometria ventricular (SCHMIDT et al., 2007). 

 O ecocardiograma em modo Doppler permite a avaliação da função 

hemodinâmica do coração por meio da avaliação do fluxo sanguíneo intracardíaco, 

já que a técnica se baseia na frequência e no movimento da superfície refletora 

(neste caso, as hemácias) permitindo assim avaliar se o sangue está se 

aproximando ou se afastando do transdutor e determinar sua velocidade (PETRUS, 

2006). 

 Existem três modalidades do Doppler utilizados atualmente na rotina: o 

Doppler espectral (pulsátil e contínuo), o Doppler colorido e o Doppler tecidual 
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(LUENEBERG, 2007). O Doppler espectral permite a análise do fluxo sanguíneo em 

uma localização específica mostrando as características do fluxo (laminar ou 

turbulento), a fase na qual ele ocorre dentro do ciclo cardíaco, sua direção e 

velocidade sendo que o Doppler pulsátil permite avaliação de fluxos baixas 

velocidades e o contínuo permite a avaliação de fluxos da alta velocidade 

(LUENEBERG, 2007). Já o Doppler colorido permite um mapeamento de fluxo em 

cores através de uma imagem bidimensional (ABDUCH, 2009). O Doppler tecidual, 

por sua vez, permite a determinação de velocidade em diferentes segmentos do 

miocárdio, permitindo uma avaliação de sua função no local onde a amostra é 

colocada (LUENEBERG, 2007). 

 Em seres humanos, diversos estudos já comprovaram que a obesidade 

pode causar alterações no coração observadas ao ecocardiograma como aumento 

da massa, hipertrofia concêntrica e dilatação do VE, dilatação do AE e disfunção 

diastólica (MOSTFA, 2018). Em cães, hipertrofia concêntrica do VE, com ou sem 

dilatação e disfunção diastólica, assim como em seres humanos, também podem 

cursar concomitantemente ao quadro de obesidade (MEHLMAN et al., 2013). Em 

felinos os estudos são escassos sendo que, até o momento, apenas o estudo de 

Champion (2011) correlacionou sobrepeso e a obesidade com parâmetros 

ecocardiográficas neste espécie.  

 Em relação ao tipo de hipertrofia concêntrica observada em animais, estudo 

realizado por Mehlman et al. (2013), demonstrou que cães obesos apresentavam ao 

ecocardiograma hipertrofia concêntrica de PLVE sem dilatação de cavidade 

ventricular e com medida preservada de SIV (hipertrofia assimétrica). Já estudo 

semelhante realizado por Tropf et al. (2017), demonstrou diferentemente que esta 

mesma espécie apresentava hipertrofia concêntrica de SIV.  

 Em felinos, um estudo realizado por Haggstrom et al. (2016) com 19.866 

gatos observou que o peso corporal tem relação direta com as principais medidas 

ecocardiográficas. Neste estudo, o maior já publicado com padronização de medidas 

ecocardiográficas em gatos, os animais foram divididos em dois grupos (animais 

com exame ecocardiográfico sem alterações e animais com alterações sugestivas 

de cardiopatia ao exame ecocardiográfico) e foram avaliadas as seguintes variáveis 

ecocardiográficas: diâmetro de VE em sístole (DIVEs) e diâmetro de VE em diástole 

(DIVEd), espessura de SIV e PLVE, diâmetro de AE, aorta (Ao), relação AE/Ao e 

fração de encurtamento e, exceto a última medida, todas as variáveis tiveram 
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influência do peso corporal do animal (HAGGSTROM, et al., 2016). Entretanto, no 

estudo, não foi especificado o escore de condição corporal dos animais avaliados 

impossibilitando a avaliação da presença e grau de obesidade (HAGGSTROM, et 

al., 2016). 

 Em relação à espessura de SIV e PLVE, Haggstrom et al. (2016) 

conseguiriam, através de escala alométrica e análise estatística com intervalo de 

predição de 95% calculado, estabelecer uma medida limite em milímetros (mm) 

variando de acordo com o peso corporal do animal em quilogramas (kg) (tabela 1).  

 
Tabela 1- Valores estabelecidos para medida de septo e parede livre de ventrículo esquerdo em 
felinos saudáveis de acordo com o peso corporal. 

Peso corporal (kg) Espessura de septo e parede livre (mm) 

< 5,5  5,0 

5,5 kg- 8,0  5,5 

> 8,0  6,0  
Fonte: Haggstrom et al., (2016). 

 

 Karsten; Stephanie; Vedat (2017) realizaram estudo com 150 gatos 

saudáveis a fim de avaliar a influência do peso corporal nas medidas 

ecocardiográficas bidimensionais e também concluíram que o peso corporal tem um 

efeito significativo nas medidas ecocardiográficas bidimensionais de SIV, PLVE e 

AE. Entretanto, neste estudo também não há especificação do escore de condição 

corporal dos animais avaliados (SCHOBER; SAVINO; YILDIZ, 2017). Champion 

(2011) realizou um estudo comparando índices ecocardiográficos em felinos com 

peso corporal normal, felinos com sobrepeso e obesos e demonstrou que gatos 

obesos apresentavam as medidas maiores de SIV e PLVE na diástole.  

 Em seres humanos, o tamanho da cavidade ventricular esquerda em 

diástole tem sido estudado como fator preditor de insuficiência cardíaca (IC) em 

pacientes obesos (ALPERT, 2018). Haggstrom et al. (2016) observaram aumento 

não linear nos DIVEd e DIVEs de felinos à medida que o peso corporal dos animais 

aumentava. Já Champion (2011), não observou diferença estatística entre felinos 

com peso corporal normal, sobrepeso ou obesos. Não foram encontrados dados 

comparando estes índices em felinos obesos na literatura consultada. 
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 As dimensões de AE em pacientes humanos obesos tem sido alvo de 

estudos nos últimos anos pois, tanto o estado hipercirculatório encontrado na 

obesidade quanto a presença de gordura intrapericárdica podem ter influência direta 

no tamanho desta câmara cardíacas (ALPERT et al., 2018). Em felinos, estudos 

recentes mostraram que o peso corporal tem influência no tamanho do AE mas que, 

independente do peso do animal e do modo de mensuração, o AE se mantém no 

limite máximo de 1,6 mm e, embora o tamanho absoluto do AE seja maior em felinos 

com maior peso corporal, a relação átrio esquerdo/ aorta (AE/Ao) < 1,5 pode ser 

considerada uma medida independente do peso (HAGGSTROM, et al., 2016; 

(SCHOBER; SAVINO; YILDIZ, 2017) 

 A função diastólica é estudada através do Doppler pulsátil, que analisa o 

fluxo de enchimento ventricular e fluxo proveniente de veias pulmonares, e através 

do Doppler tecidual, que avalia o padrão de relaxamento do miocárdio (ABDUCH, 

2009). Em condições normais, há abertura das valvas atrioventriculares durante a 

diástole, momento no qual é registrado um fluxo bifásico (ABDUCH, 2009). O início 

do fluxo, onde ocorre a abertura da valva mitral, corresponde à fase de enchimento 

ventricular rápido (onda E) e, após o pico da onda E, observa-se um declínio da 

velocidade seguido pelo surgimento de outra onda (onda A), menor do que a 

primeira e correspondente à contração atrial (SOUZA, 2007). O tempo de 

desaceleração da onda E (TDE), medindo em milissegundos (ms) corresponde ao 

intervalo entre o ápice desta onda e a intercessão da linha de base (SOUZA, 2007). 

  O tempo de relaxamento isolumétrico (TRIV), outra varíavel de tempo 

utilizada no estudo da função diastólica, é o intervalo entre o fechamento da valva 

aórtica e a abertura da valva mitral (SOUZA, 2007). O fluxo venoso pulmonar é outro 

parâmetro que, associado ao fluxo transmitral, auxilia no estudo da função diastólica. 

Ele apresenta quatro componentes de velocidade sendo dois sistólicos (S1 e S2), 

um diastólico (D) e um fluxo reverso atrial (Ar) (SOUZA, 2007).  

 No Doppler tecidual a função diastólica é estudada através da formação de 

duas ondas negativas, que correspondem ao enchimento diastólico inicial (onda E’) 

e à sístole atrial (onda A’), com valores expressos em metros por segundo (m/s) 

(ABDUCH, 2009). Os valores normais referentes à função diastólica em gatos, são 

apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2 - Valores de referência para as principais variáveis ecocardiográficas para estudo de função 

diastólica em felinos.  

Parâmetro Valor de Referência 

E/A 1,0- 2,0 

TDE 45- 100 ms 

TRIV 37- 60 ms 

Onda E’ > 0,06 m/s 

E/E’ < 12 

A/Ar > 1 
Fonte: Schober; Chetboul (2015). 

 

 A disfunção diastólica discreta é caracterizada pela alteração de 

relaxamento ventricular (SOUZA, 2007). Nesta situação, o aumento da pressão 

diastólica final do VE e a dificuldade de esvaziamento do AE resultam em 

sobrecarga de volume, dificultando a primeira fase do enchimento ventricular e 

levando à alteração nos tamanhos das ondas E e A, com a onda E menor do que a 

onda A no Doppler espectral e onda E’ menor do que A’ no Doppler tecidual 

(ABDUCH, 2009). Com a progressão da doença, a pressão de enchimento 

ventricular se eleva ainda mais, assim como a sobrecarga de volume no AE fazendo 

com que o padrão de enchimento volte a ter a onda E maior do que a onda A 

(padrão do tipo pseudonormal) enquanto que, no Doppler tecidual, verifica-se a 

redução do movimento do anel mitral e consequente diminuição da onda E’, 

mantendo-se a inversão E’/A’ (ABDUCH, 2009; LUENEBERG, 2007). Na fase mais 

grave da disfunção diastólica, o aumento significativo de pressão no AE e a redução 

da complacência do VE fazem com que a onda E apresente uma velocidade muito 

superior à da onda A, levando ao padrão de enchimento diastólico do tipo restritivo 

(figura 3) (SOUZA, 2007).  
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                          Figura 3 - Evolução da disfunção diastólica. 

 
Legenda: A - fluxo transmitral; B - fluxo venoso pulmonar. 

                          Fonte: Souza (2007). 

 

 Na medicina, hipertrofia do VE é um importante preditor de disfunção 

diastólica, contudo, mesmo sem a presença da hipertrofia, indivíduos obesos podem 

apresentar inversão de ondas no Doppler espectral e tecidual do ecocardiograma, o 

que é mais comum no paciente obeso com hipertensão (ALPERT et al., 2018).  

 Em gatos, a função diastólica é difícil de ser avaliada ao ecocardiograma já 

que ela sofre influência de fatores como FC, função ventricular sistólica, intervalo de 

condução atrioventricular, fatores intrínsecos do pericárdio e outras condições 

hemodinâmicas (SCHOBER; CHETBOUL, 2015). A avaliação da função diastólica 

em felinos obesos foi analisada por Champion (2005) onde foi constatada a inversão 

da relação E/A do fluxo transmitral. Entretanto, não houve variação estatística nos 

valores de TRIV e não foi realizado o estudo da função diastólica com o Doppler 

tecidual. Desta forma, não é possível afirmar que gatos obesos, à exemplo do que 

acontece com seres humanos, tenham disfunção diastólica (CHAMPION, 2005). 
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3 OBJETIVOS 
 

 O objetivo do presente estudo foi avaliar os parâmetros ecocardiográficos de 

gatos obesos e compara-los com os valores de gatos com escore de condição 

corporal normal.  

  

  



40 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 ANIMAIS E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O estudo clínico foi delineado de forma transversal, conduzido de acordo com 

os princípios de ética em experimentação animal, com aprovação da Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP), protocolado sob o processo número 

5830081018.  

A divulgação do projeto foi realizada através de folder elaborado com os 

critérios de inclusão (descritos adiante). Os folders foram afixados nas dependências 

do Hospital Veterinário (HOVET) da FMVZ/ USP e realizada a postagem em redes 

sociais (Facebook, Instagram e Whatsapp). Os tutores interessados entraram em 

contato via Whatsapp, e-mail ou Facebook. De modo geral, os animais eram 

pertencentes à colegas veterinários ou conhecidos da equipe. Não foram 

selecionados animais oriundos de criadores ou abrigos pertencentes a organizações 

não governamentais. 

Após contato inicial, os proprietários eram convidados a comparecer nos 

próprios do Hospital Veterinário (HOVET) da FMVZ/USP, momento em que os 

animais eram submetidos à avaliação clínica completa (anamnese, exame físico e 

complementares) para avaliação do seu estado de saúde. Quando atendiam aos 

critérios de inclusão era agendada nova data para coleta de amostra de sangue e 

avaliação ecocardiográfica e da composição corporal. Para a qual os animais 

deveriam se apresentar em jejum alimentar de 12 horas. 

Foram triados 44 gatos durante, sendo que destes, 28 animais cumpriram 

com os critérios de inclusão do estudo. Todos os animais incluídos participaram 

mediante autorização prévia de seus tutores, após esclarecimento do estudo e 

através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Foram adotados como critérios de inclusão gatos hígidos (triados através de 

exame clínico, mensuração de pressão arterial sistólica e avaliação laboratorial 

prévios), com idade entre um e quinze anos, de ambos os sexos, castrados ou não, 

com ECC 5, 8 ou 9 em escala de 9 pontos (/9), cujo ganho de peso tenha acontecido 

naturalmente e, há pelo menos, um ano.  Os critérios de exclusão do estudo foram, 

presença de doenças sistêmicas, metabólicas ou endócrinas como cardiopatias, 
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doença renal, hipertireoidismo e neoplasias bem como aqueles em uso de 

medicamentos hipotensores, hormônios ou anticonvulsivantes ou temperamento 

indócil, que não permitisse a manipulação. 

Os 28 animais incluídos no estudo foram divididos em dois grupos: obesos 

(ECC 8 ou 9/9; n= 14) e normais (ECC 5/9; n= 14).  

 

4.2 ANAMNESE E EXAME FÍSICO 

 

Os animais foram atendidos no Serviço de Clínica Médica do HOVET da 

FMVZ/USP, pesados e submetidos à anamnese completa e exame físico 

previamente à inclusão no projeto. 

Na anamnese os tutores foram questionados sobre o estado geral de seus 

animais com perguntas sobre presença de manifestações cardiorrespiratórias 

(taquipneia, distrição respiratória, cansaço fácil, intolerância a exercícios, cianose, 

pré-síncope, síncope, convulsão, edema, ascite e tosse), antecedentes mórbidos e 

familiares e sobre o uso de qualquer tipo de medicação. Fez-se o questionamento 

para avaliação dos sistemas digestório, neurológico, osteoarticular, genitourinário e 

dermatológico.  

O exame físico foi realizado com os animais em alerta, sem qualquer tipo de 

sedação. Realizou-se o exame do tórax e abdômen através de inspeção e palpação 

para determinação do ECC utilizando-se a escala de 9 pontos desenvolvida por 

Laflamme (1997). A determinação do estado de hidratação foi realizada 

subjetivamente, por meio de observação do grau de turgor cutânea e brilho das 

mucosas ocular e oral, observando-se também sua coloração. Por último foi 

realizada a auscultação cardíaca e pulmonar para avaliação do ritmo cardíaco, 

classificação das bulhas cardíacas quanto à fonética e a presença ou ausência de 

sopro cardíaco.  

 

4.3 MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA 

 

A determinação da pressão arterial sistólica (PAS) foi feita de forma não 

invasiva e logo após o exame físico seguindo as recomendações descritas por 

Brown et al. (2007) no protocolo elaborado em consenso pelos membros do 
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American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) para mensuração de 

pressão arterial.  

Foi utilizado o aparelho de Doppler ultrassonográfico vascular (Ultrassonic 

Doppler Flow Detector, Model 811-B, Parks Medical Electronics, Inc, Aloha, Oregon, 

USA), esfigmomanômetro aneroide (Gamma G5, Heine Optotechnik GmbH & Co. 

KG, Herrsching, Germany e manguitos neonatais de tamanhos 1 a 3 (Animal Blood 

Pressure Cuff, Maicuff, Xuzhou, China).  

Os animais foram posicionados em decúbito lateral direito com mínima 

contenção física de forma a evitar o estresse durante o procedimento. Mensurou-se 

a circunferência do membro torácico direito no terço médio da região rádio-ulnar. O 

tamanho do manguito utilizado foi aquele de largura correspondente a 30- 40% do 

valor obtido na circunferência do membro. Cinco mensurações consecutivas foram 

realizadas, descartando-se a maior e menor medidas. As demais foram utilizadas 

para cálculo da média aritmética.  

 

4.3 EXAMES LABORATORIAIS  

 

Os animais permaneceram 12 horas em jejum alimentar e 2 horas em jejum 

hídrico para coleta de sangue (realizada após a mensuração da pressão arterial) e 

aplicação da solução constituída por deutério. A primeira amostra de sangue venoso 

(5 ml) foi obtida através de venopunção periférica da veia jugular ou femoral 

realizada logo após antissepsia da região e com auxílio de seringas de 5 ml e 

agulhas descartáveis 0,55 x 20 mm, ambas da marca BD®. Entretanto, para os 

exames laboratoriais, foram utilizados apenas 2,5 ml do sangue coletado. O restante 

da amostra foi centrifugado e o soro congelado a – 20 graus Celsius (° C) em tubo 

criogênico com tampa rosqueável e vedado com filme de parafina plástica (Parafim 

M®) para que, posteriormente fosse realizada a determinação da composição 

corporal.  

 As amostras de sangue para exames laboratoriais foram acondicionadas em 

tubo próprio para hemograma contendo anticoagulante ácido etilenodiamino 

tetracético (EDTA) e para bioquímico contendo gel coagulante (ambos da marca 

BD®). Os exames foram realizados de acordo com as técnicas empregadas na rotina 

no Serviço de Laboratório Clínico do Departamento de Clínica Médica do HOVET da 

FMVZ/ USP.  
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 Os exames de sangue realizados foram: hemograma; glicemia; uréia e 

creatinina; proteínas totais, albumina, fosfatase alcalina (FA), alanino 

aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), gama- 

glutamiltransferase (GGT), bilirrubinas total, direta e indireta; dosagem de colesterol 

e triglicerídeos; dosagem de frutosamina. 

 O hemograma foi processado em contador hematológico automático de uso 

veterinário (marca Horiba®, marca ABC VET). A contagem diferencial de leucócitos 

totais foi feita por microscopia óptica do esfregaço sanguíneo corado pela técnica de 

Rosenfeld. 

 A glicemia foi aferida por meio do glicosímetro (ACCU- CHECK- Advantage 

Roche®) utilizando-se uma gota de sangue obtida antes do acondicionamento das 

amostras nos tubos próprios. 

As dosagens de uréia e creatinina foram realizadas de acordo com as 

recomendações dos fabricantes Diasys® (Holzheim, Germany) e Labtest® (Lagoa 

Santa, Minas Gerais) respectivamente. 

 A determinação de proteínas totais foi realizada utilizando-se o método 

colorimétrico do biureto e a dosagem de albumina pelo método verde de 

bromocresol. Na avaliação da atividade das enzimas hepáticas ALT, AST, FA e GGT 

e dosagem de bilirrubinas total, direta e indireta, foram utilizados os protocolos do 

fabricante Biosystems AS (Barcelona, Spain) no analisador bioquímico automático 

Labmax 240 (marca Labtest®).  

 Os exames de colesterol, triglicerídeos e frutosamina foram realizados de 

acordo com as recomendações do fabricante Labtest® (Lagoa Santa, Minas Gerais). 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

A composição corporal foi realizada através do método de diluição de 

isótopos do deutério. Solução foi preparada utilizando-se deutério (
2
H2O

4
) e solução 

fisiológica em concentração de 10%. Após a diluição, a solução foi acondicionada 

em um frasco de vidro âmbar vedado utilizando-se um filme de parafina plástica 

(Parafilm M®) e alocado em local escuro à temperatura ambiente. 

Após coleta de 5 ml de sangue por venopunção da veia jugular, foi aplicado 

por via subcutânea 1 mililitro por quilograma (ml/ kg) da solução. Duas horas após, 
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nova venopunção era realizada para coleta de 2,5 ml de sangue. Assim como a 

primeira amostra, essa nova amostra também era centrifugada e o soro congelado a 

- 20°C em tubo criogênico com tampa rosqueável e vedado com filme de parafina 

plástica (Parafim M®). 

As análises para determinação de composição corporal foram realizadas no 

Laboratório de Espectometria de Massa da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto seguindo a metodologia descrita por Ferrier et al. (2001). 

 

4.5 EXAME ECOCARDIOGRÁFICO 

 

 O exame ecocardiográfico foi realizado no Serviço de Cardiologia do VCM/ 

HOVET da FMVZ/ USP utilizando-se um aparelho ecocardiográfico portátil modelo 

Vivid I da marca General Eletric Co. (GE®) e transdutores setoriais matriciais de 3 a 

8 megahertz (MHz), com software para estudo em modo B, modo M, Doppler 

pulsátil, contínuo, colorido e tecidual e monitoramento eletrocardiográfico simultâneo 

em derivação bipolar DII para identificação do ritmo cardíaco e para auxiliar na 

obtenção das medidas ecocardiográficas. A aquisição das imagens e realização das 

medidas ecocardiográficas foram realizados por um único avaliador. Foram 

realizadas três determinações de cada parâmetro ecocardiográfico e feito cálculo da 

média aritméticas.  

 Durante a realização dos exames ecocardiográficos, foram seguidas as 

recomendações do ACVIM descritas por Thomas et al. (1993) e American Society of 

Echocardiography (ASE) descritas por Boon (2011).  

 Os animais foram posicionados em decúbito lateral esquerdo, sem sedação 

ou tranquilização e com os tutores presentes durante todo o exame. Não foi 

realizado a tricotomia na região a fim de não provocar maior estresse no animal. 

Uma camada de gel era aplicada entre o transdutor e a parede torácica do animal 

para obtenção das imagens através das janelas paraesternal esquerda cranial e 

caudal e paraesternal direita. 

 Os parâmetros obtidos através da janela paraesternal esquerda (cranial e 

caudal) foram: 

- corte apical quatro câmaras: fluxo transvalvar mitral (velocidade máxima das ondas 

E e A definida em m/s, relação E/A, TDE em ms), velocidade em m/s do anel mitral 

da parede livre do VE (velocidades das ondas E’, A’, S’, relação E’/A’ (figura 4); 
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Figura 4 - Relação E/A no fluxo transmitral pelo método Doppler pulsado (esquerda) e onda E’/A’ pelo 

método Doppler tecidual (direita) 

 
Fonte: Santos (2018) 

 

- corte apical cinco quatro câmaras com a via de saída do VE: fluxo aórtico 

(velocidade em m/s, gradiente de pressão em milímetros de Mercúrio [mmHg], 

integral de velocidade em mm), TRIV em ms; 

- corte longitudinal da via de saída do VE: fluxo pulmonar (velocidade em m/s e 

gradiente de pressão em mmHg), diâmetro interno da aorta (no momento posterior 

ao fechamento de seus folhetos), diâmetro interno do AE em mm (no momento 

anterior à abertura de suas cúspides), espessura da base do septo interventricular 

na diástole em mm; 

 Os parâmetros obtidos através da janela paraesternal direita foram: 

- corte transversal na altura dos músculos papilares (modo M): determinação da FC, 

espessura do septo interventricular no final da diástole em mm (SIVEd), espessura 

da parede livre do VE no final da diástole em mm (PLVEd), DIVEd em mm, DIVEs 

em mm, espessura do septo interventricular no final da sístole em mm (SIVEs), 

espessura da parede livre do VE no final da sístole em mm (PLVEs), fração de 

encurtamento expresso em porcentagem (%)  e fração de ejeção pelo método 

Teicholz  expresso em % (figura 5); 

- corte transversal em região da base cardíaca: diâmetro interno da aorta em mm 

(medido à partir da curvatura da parede do seio aórtico direito até o ponto de 

encontro entre a parede aórtica, o folheto não coronariano e coronariano esquerdo n 

o momento posterior ao fechamento de seus folhetos) e diâmetro interno do AE  em 

mm (medido à partir da extensão da linha de mensuração da aorta, até a face 

interna da parede atrial) (figura 6); 
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                    Figura 5 - Imagem em modo M do corte transversal do ventrículo esquerdo. 

 
                          Fonte: Santos (2018) 

 
                         Figura 6 - Relação AE/Ao no corte transversal em modo B. 

 
                          Fonte: Santos (2018) 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

Os resultados finais foram tabulados e submetidos à analise de dados de 

posição (média e mediana) e dispersão (desvio padrão, intervalos interquatis, e 

intervalos de confiança da média e mediana). Todos os dados foram submetidos ao 

teste de Shapiro-Wilks e análise de histogramas para verificar se apresentavam 

distribuição normal (Gaussiana) com objetivo de se optar pelo uso do método 
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paramétrico ou não paramétrico. Para os dados onde a normalidade foi rejeitada 

(medida de Ao longitudinal, fração de ejeção, volume sistólico final, relação E/E’ 

fluxo pulmonar e débito cardíaco) os resultados foram avaliados pelo teste de Mann 

Whitney (para amostras não paramétricas), sendo apresentada a mediana e 

intervalos interquatis para estas variáveis. 

As comparações entre os dois grupos (grupo obesos e grupo normais) com 

variáveis paramétricas foram realizadas pelo teste t não pareado. Média, desvio 

padrão (DP), valor mínimo, valor máximo e a mediana foram calculados em todas as 

variáveis deste grupo. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o software específico para as 

análises estatísticas (Software GraphPad Prism®, versão 5.0 para Windows, San 

Diego, California, USA), sendo considerada probabilidade a 5% 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 ANIMAIS EXCLUÍDOS 

  

Foram triados 44 gatos para o estudo e destes, 16 animais foram excluídos, 

permanecendo 28 animais. Dos 16 animais excluídos 12 (75%) eram machos e 

quatro (25%) eram fêmeas e com idade entre 1 e 13 anos. Os motivos de exclusão 

foram: 11 animais (68,8%) com suspeita de doença renal crônica, um (6,25%) com 

suspeita de vírus da imunodeficiência felina, um (6,25%) com asma felina, um 

(6,25%) com soro lipêmico em duas coletas de sangue em dias distintos, um (6,25%) 

indócil, não permitindo a manipulação e um (6,25%) não retornou para o exame 

ecocardiográfico. 

 

5.2 ANIMAIS E GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 Dos 28 animais selecionados, todos (100%) eram sem raça definida sendo 16 

machos (57,14%) e 12 fêmeas (42,86%). De todos os machos, dois eram inteiros 

(12,5%) e 14 eram orquiectomizados (87,5%). Dentre as fêmeas, todas eram 

castradas. Em relação à idade, a média do grupo normal foi de 4,2 ± 3,31anos no 

grupo normal e 5 ± 3,01 anos no grupo obeso.  

 Quanto ao peso corporal, a variação encontrada nos animais estudados foi de 

3,1 a 9,0 kg. A média de peso do grupo normal foi de 3,99 ± 0,58kg e do grupo 

obeso foi de 6,62 ± 1,53 kg. 

 Dentre os 14 animais do grupo obesos, 10 animais (71,42%) possuíam ECC 

8/9 e 4 animais (28,58%) possuíam ECC 9/9. 

 

5.3 COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

 Na análise realizada utilizando-se o método de diluição de isótopos do 

deutério, os animais do grupo normal, avaliados com ECC 5/9, possuíam uma média 

de 22 ± 3,38% de gordura corporal. Já os gatos do grupo obesos, avaliados com 

ECC 8 e 9/9 possuíam uma média de 41,2% ± 5,24% de gordura corporal. 
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 A média de massa magra do grupo normal foi de 3,10 ± 0,49kg enquanto que 

a do grupo obesos foi de 3,86 ± 0,71kg representando 77,7% ± 3,38% e 58,8 ± 

5,25% de massa magra no grupo normal e no grupo obesos, respectivamente.  

 

5.4 MENSURAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA 

 

 A mediana da pressão arterial sistólica obtida no grupo de animais normais foi 

de 140 mmHg (P 25-75%= 120,0 – 152,5) e 145 (P 25-75%= 137,5 – 155,0) no grupo 

obesos mostrando que não houve diferença estatística de pressão arterial entre os 

grupos estudados (p > 0,05) (gráfico 2).  

 Três animais do grupo normal e três animais do grupo obesos (21,43%) 

tiveram valor de pressão arterial acima de 150 mmHg. Durante a mensuração, todos 

os animais apresentaram-se, de modo geral, tranquilos e colaborativos durante o 

procedimento.   

 
Gráfico 1 - Representação gráfica box-plot das comparações de mediana, P 25-75% (mínimo e máximo) 

dos valores de pressão arterial sistólica nos grupos normais e obesos - São Paulo, 2019. 

 
 

5.5 EXAME ECOCARDIOGRÁFICO 

 

 Nas variáveis ecocardiográficas medidas no modo B houve diferença 

estatística apenas na medida da base do septo interventricular em diástole (p < 0,05) 

(gráfico 02). Em animais normais, a média da espessura do septo interventricular foi 
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de 3,69 ± 0,60 mm enquanto que dos felinos obesos essa média foi de 4,57 ± 

0,70mm.  
Gráfico 2 - Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores de base de 

septo interventricular nos grupos normais e obesos - São Paulo, 2019. 

 
 

  

 Na avaliação de VE pelo modo M, a média do SIVd foi de 3,73 mm (± 0,40) 

nos animais com ECC 5/9 e de 4,27 mm (± 0,57) nos felinos com ECC 8-9/9 

enquanto que os valores de PLVEd foram 3,89 mm (± 0,56) e 5,52 mm (± 0,65) nps 

grupos normais e obesos respectivamente. Ou seja, observou-se diferença 

estatística nestas medidas (p < 0,05) entretanto, nenhum gato apresentou valores 

acima dos limites superiores de normalidade (gráfico 3). Já as medidas de DIVEd, 

DIVEs, fração de encurtamento e fração de ejeção não variaram entre os grupos 

normais e obesos. Os valores referentes às mensurações da cavidade ventricular 

esquerda encontram-se descritos na tabela 3. 

 
Gráfico 3 - Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores de septo 

interventricular (SVEd) e parede livre do VE (PLVEd) em diástole nos grupos normais e obesos - São 

Paulo, 2019. 
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Tabela 3 - Valores das médias e desvio padrão obtidas da cavidade ventricular esquerda nos grupos 

normais e obesos - São Paulo, 2019.  

Parâmetros 
(mm) 

Valores de 
Referência 

Gatos 
Normais 

Gatos 
Obesos 

P 
CV1 
(%) 

EPM2 

SVEd3 3,9 (3,5- 4,3) 3,73 ± 0,40 4,27 ± 0,57 0,0071 13,88 0,1049 

PLVEd4 3,8 (3,4- 4,2) 3,89 ± 0,56 5,52 ± 0,65 0,0105 16,07 0,1276 

Base septo5 (-) 3,69 ± 0,60 4,57 ± 0,70 0,0013 18,99 0,1482 

DIVEd6  15,7 (14,3- 17,1) 14,76 ± 1,28 14,70 ± 1,83 0,9122 10,52 0,2929 

DIVEs7  8,5 (7,3- 9,8) 6,82 ± 1,25 6,55 ± 1,26 0,5764 18,61 0,2350 
Legenda: 1- CV: coeficiente de variação; 2- EPM: erro padrão da média.; 3- SVEd: septo interventricular na 
diástole; 4- PLVEd: parede livre do ventrículo esquerdo na diástole; 5- Base Septo: base do septo interventricular 

na diástole; 6- DIVEd: diâmetro interno do ventrículo esquerdo na diástole; 7- DIVEs: diâmetro interno do 

ventrículo esquerdo na sístole; (-) valor não estabelecido. 
Médias ± desvio padrão para dados de distribuição paramétrica (teste t não pareado); 

Medianas (P25-75%) para dados de distribuição não paramétrica (teste de Mann-Whitney). 

 

 Os valores de AE, Ao e relação AE/Ao medidos tanto no corte longitudinal da 

via de saída do VE quanto no corte transversal na altura da base cardíaca não 

mostraram diferença significativa entre os grupos normais e obesos (p > 0,05) 

(gráficos 4 e 5). Os valores referentes à estas mensurações, estão representados na 

tabela 4. 

 
Gráfico 4 - Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores de átrio 

esquerdo (AE), aorta e relação átrio esquerdo/aorta (AE/Ao) obtidos através do corte transversal nos 

grupos normais e obesos - São Paulo, 2019. 
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Gráfico 5 - Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores de átrio 

esquerdo (AE) e relação átrio esquerdo/aorta (AE/Ao) e das comparações de mediana, P 25-75% 

(mínimo e máximo) da aorta (Ao) obtidos através do corte longitudinal nos grupos normais e obesos - 

São Paulo, 2019. 

 
  

 No grupo de gatos normais, embora nenhum animal tenha apresentado 

diâmetro atrial > 16 mm nos cortes transversal e longitudinal, dois animais (14,29%) 

apresentaram relação AE/Ao > 1,5 em cada um dos cortes.  Já no grupo obesos, a 

relação AE/Ao foi > 1,5 em 4 animais (28,57%) no corte transversal enquanto que 

nenhum animal apresentou esta alteração no corte longitudinal.  

Os parâmetros relacionados à função diastólica (relação E/A, TDE, TRIV, onda E’ e 

relação E/E’) não apresentaram diferença estatística entre os grupos, assim como 

também os demais parâmetros avaliados pelo Doppler pulsátil (fluxo aórtico e 

pulmonar) (gráficos 6 e 7).  

 Contudo, no grupo de gatos normais, houve fusão das ondas E e A do fluxo 

transmitral em 9 animais (64,29%) e no grupo obesos este número foi de 6 animais 

(42,86%). Houve inversão de ondas, indicando um padrão de disfunção diastólica de 

grau discreto em apenas um animal (7,14%) de cada grupo. O restante apresentou 

relação E/A > 1.   
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Tabela 4 - Valores das médias e desvios padrões e medianas (P25-75%) obtidas em corte longitudinal e 

transversal de átrio esquerdo (AE), aorta (Ao) e relação AE/Ao nos grupos normais e obesos - São 

Paulo, 2019.  

Parâmetros 
(mm) 

Valores de 
Referência 

Gatos Normais Gatos Obesos P 
CV1 
(%) 

EPM2 

AE3  10,8 (9,6- 12,0) 11,44 ± 1,45 11,71 ± 0,87 0,5548 10,22 0,2235 

Ao4  9,3 (8,5- 10,2) 8,34 ± 0,65 8,39 ± 0,58 0,8368 7,20 0,1138 

AE/Ao5 1,22 (0,94-1,50) 1,37 ± 0,16 1,40 ± 0,12 0,6072 9,82 0,0257 

AE long6 14,45 ± 3,22 11,73 ± 1,62 11,35 ±1,53 0,5288 13,52 0,2949 
Ao long7 7,5 ± 0,75 8,37 (8,02–8,77) 8,40 (8,13-9,19) 0,5945 9,85 0,1598 

AE/Ao long8 1,41 ± 0,14 1,39 ± 0,17 1,31 ± 0,15 0,1884 11,91 0,0303 

Legenda:  1- CV: coeficiente de variação; 2- EPM: erro padrão da média; 3- AE: átrio esquerdo; 4- Ao: aorta; 5- 

AE/Ao: relação átrio esquerdo/aorta; 6- AE long.: átrio esquerdo no corte longitudinal; 7- Ao long.: aorta no corte 

longitudinal; 8- AE/Ao long.: relação átrio esquerdo/aorta no corte longitudinal.  
a. Médias ± desvio padrão para dados de distribuição paramétrica (teste t não pareado); 
b. Medianas (P25-75%) para dados de distribuição não paramétrica (teste de Mann-Whitney). 

 

 No parâmetro TDE, nenhum animal apresentou valores fora da faixa de 

referência. Já na medida de TRIV, no grupo de animais normais todos os gatos 

apresentaram valores normais contra 3 animais (21,43%) do grupo obesos que 

apresentaram valores de TRIV acima de 60 ms. Valores de onda E’ menores do que 

6 cm/s aparecerem em 2 animais (14,29%) do grupo de animais normais e em 4 

animais do grupo obesos enquanto que a relação E/E’ maior do que 12 apareceu em 

3 animais (21,43%) do grupo normal e em 2 animais (14,29%) do grupo obesos. As 

médias dos índices utilizados na avaliação da função diastólica encontram-se 

descritos na tabela 5.  
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Gráfico 6 - Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores referentes à 

função diastólica nos grupos normais e obesos - São Paulo, 2019. 

 
 
Tabela 5 - Valores das médias, desvio padrão e medianas (P25-75%) da avaliação da função diastólica 

nos grupos estudados - São Paulo, 2019.  

Parâmetros 
(m/s) 

Valores de 
Referência 

Gatos Normais Gatos Obesos P 
CV1 
(%) 

EPM2 

Onda E3  0,7 ± 0,1 0,73 ± 0,15 0,66 ± 0,16 0,2266 22,36 0,0294 

Onda A4 0,5 ± 0,1 0,51 ± 0,06 0,51 ± 0,13 0,9706 20,35 0,0287 

E/A5 1,5 ± 0,3 1,18 ± 0,19 1,13 ± 0,14 0,6386 13,12 0,0419 

TDE6  59,9 ± 14,07 54,57 ± 8,25 57,79 ± 11,24 0,3970 17,47 1,8550 

E’ 7 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,03 0,09 ± 0,04 0,9734 38,06 0,0061 

A’ 8 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,1502 21,53 0,0037 
E/E’9 < 12 7,81 (6,51-10,81) 8,10 (5,60-10,66) 0,7093 48,40 0,8580 

TRIV10  43 ± 9 49,21 ± 3,89 52,79 ± 8,05 0,1516 12,67 1,2220 
Legenda: 1- CV: coeficiente de variação; 2- EPM: erro padrão da média; 3- Onda E: onda E do fluxo transmitral; 

4- Onda A: onda A do fluxo transmitral; 5- E/A: relação entre ondas E e A do fluxo transmitral; 6- TDE: tempo de 

desaceleração da onda E; 7- E’: onda E' do Doppler tecidual anular mitral da parede do ventrículo esquerdo; 8-A’: 
onda A' do Doppler tecidual anular mitral da parede do ventrículo esquerdo; 9- E/E’: relação entre ondas E e E’; 

10- TRIV: tempo de relaxamento isovolumétrico;  
a. Médias ± desvio padrão para dados de distribuição paramétrica (teste t não pareado); 
b. Medianas (P25-75%) para dados de distribuição não paramétrica (teste de Mann-Whitney). 
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Gráfico 7 - Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores referentes fluxo 

aórtico e pulmonar avaliados pelo método Doppler nos grupos normais e obesos - São Paulo, 2019. 

 
Tal qual na função diastólica, a função sistólica, avaliada pela fração de 

encurtamento e pela fração de ejeção pelo método Teicholz não diferiram entre os 

grupos normais e obesos (gráfico 8). Os valores encontram-se na tabela 6. 

 
Gráfico 8 - Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores referentes à 

função sistólica nos grupos normais e obesos - São Paulo, 2019. 

 
Tabela 6 - Valores das médias, desvio padrão e medianas (P25-75%) dos índices de avaliação da 

função sistólica nos grupos estudados - São Paulo, 2019.  

Parâmetros 
(%) 

Valores de 
Referência 

Gatos Normais Gatos Obesos P 
CV 
(%)1 

EPM2 

Fração Enc.3 45 (39-51) 54,07 ± 6,33 55,71 (±5,69) 0,4767 10,87 1,1270 
Fração Ejeç4. (-) 89,50(83,75-91,25) 90,00 (85,25-91,25) 0,5458 5,35 0,8880 
Legenda: 1- CV: coeficiente de variação; 2- EPM: erro padrão da média; 3- Fração Enc.: fração de encurtamento; 

4- Fração Ejeç.: fração de ejeção; (-) valor não estabelecido. 

Médias ± desvio padrão para dados de distribuição paramétrica (teste t não pareado); 
Medianas (P25-75%) para dados de distribuição não paramétrica (teste de Mann-Whitney). 
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Débito cardíaco e frequência cardíaca dos animais pertencentes ao grupo dos 

normais não apresentaram diferença significativa (p > 0,05) em relação ao grupo 

obeso (gráfico 9). Os valores encontram-se na tabela 7. 

 
Gráfico 9 - Representação gráfica box-plot das médias e desvios padrões dos valores referentes ao 

débito cardíaco (DC) e frequência cardíaca (FC) nos grupos normais e obesos - São Paulo, 2019. 

 
 
Tabela 7 - Valores das médias, desvios padrões e medianas (P25-75%) referentes à frequência cardíaca 

e débito cardíaco nos grupos normais e obesos - São Paulo, 2019.  

Parâmetros Valores de 
Referência 

Gatos 
Normais 

Gatos Obesos P CV1 
(%) 

EPM2 

FC3 (bpm) 
180 

(160-195) 
196,6 ± 27,48 206,3 ± 35,61 0,3810 15,77 5,988 

DC4 (l/min) (-) 
0,86 

(0,75-1,10) 

1,05 

(0,81-1,34) 
0,1895 33,64 0,06673 

Legenda: 1- CV: coeficiente de variação; 2- EPM: erro padrão da média; 3- FC: frequência cardíaca em 

batimentos por minuto; 4- DC: débito cardíaco em litros/minuto; (-) valor não estabelecido. 
Médias ± desvio padrão para dados de distribuição paramétrica (teste t não pareado); 

Medianas (P25-75%) para dados de distribuição não paramétrica (teste de Mann-Whitney). 
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6 DISCUSSÃO 
  

Estudos que avaliam as consequências da obesidade em felinos são 

escassos e os que correlacionaram peso corporal e alterações cardíacas não 

avaliaram a quantidade de gordura corporal do animal. A importância deste tipo de 

estudo é que a obesidade nos animais, assim como em seres humanos, tem 

aumentado nos últimos anos e, segundo German (2005) esta epidemia impacta a 

qualidade de vida e diminui a sobrevida de cães e gatos. 

Neste estudo, os animais foram classificados em normais e obesos através da 

tabela de 9 pontos desenvolvida por Laflamme (1997). Embora esta metodologia 

correlacione-se bem com a massa de gordura corporal estimada pelo método DEXA 

(considerado o padrão ouro para avaliação de condição corporal), ainda assim é um 

método semiquantitativo e subjetivo, não diferenciando a perda de massa magra e o 

ganho de massa gorda em animais com peso considerado normal. Por este motivo, 

foi realizado a análise da condição corporal utilizando-se o método de diluição de 

isótopos do deutério, a fim de se estimar o percentual de gordura corporal de cada 

grupo e identificar com precisão os grupos avaliados, sem a interferência de 

variáveis individuais como aumento de gordura corporal associado à perda de 

massa magra no mesmo animal.   

 Os resultados da análise de condição corporal mostraram que o grupo obeso 

possuía, em média, quantidades acima de 40% de gordura corporal enquanto que o 

grupo normal possuía cerca de 22%. Em seres humanos, a obesidade é definida 

quando há valores acima de 30% de gordura corporal em homens e acima de 40% 

em mulheres (RIBEIRO; KEHAYIAS, 2014). Ainda não são bem estabelecidos na 

literatura veterinária valores de percentual de gordura corporal que permitam o 

diagnóstico do grau de obesidade, mas considera-se como valor normal de gordura 

cerca de 20% (MOORE et al., 1962). Embora a escala de 9 pontos seja uma forma 

subjetiva de avaliação de obesidade, teve uma boa afinidade com o obtido pelo 

método de diluição de isótopos do deutério. 

 A aferição da pressão artéria sistólica foi semelhante em ambos os grupos e 

dentro do valor de 150 mmHg, considerado normal para felinos (TAYLOR et al., 

2017). Estes dados corroboram com a literatura que não refere a obesidade como 

um fator de risco para hipertensão arterial sistêmica, diferentemente do que é 

observado em seres humanos. E, embora três animais de cada grupo tenham 
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apresentado valores acima do normal, não foram excluídos do estudo por não 

apresentarem lesões nos órgãos alvos avaliados (rim, coração) ou sinais clínicos 

e/ou laboratoriais indicativos de doenças consideradas fatores de risco para 

hipertensão sistêmica (doença renal crônica, hipertireoidismo, diabetes mellitus, 

hiperaldosteronismo primário ou feocromocitoma).  

 Em seres humanos a obesidade está associada a mudanças nos parâmetros 

estruturais e funcionais do coração sendo que as principais alterações são a 

presença de hipertrofia ventricular esquerda, dilatação atrial esquerda, disfunção 

sistólica e/ou diastólica (HALLADE; KAIN, 2018). Todavia, em felinos, os estudos 

são escassos e, até o momento, apenas um estudo (CHAMPION, 2011) 

correlacionou variáveis ecocardiográficas com o ECC, demonstrando que os felinos 

obesos apresentavam valores maiores de septo e parede livre de ventrículo 

esquerdo quando comparados a felinos com peso normal ou sobrepeso e 1/3 dos 

animais obesos apresentaram valores acima do valor de referência utilizado para o 

estudo (5,5 mm), sendo considerados animais com hipertrofia concêntrica do VE. 

Sendo assim, os resultados obtidos neste estudo corroboram em parte os resultados 

de Champion (2011) já que os animais obesos igualmente apresentavam valores 

maiores de septo e parede livre de VE, mas ainda dentro dos valores de referência 

visto que, para este estudo, foram utilizados os valores sugeridos por Haggstrom et 

al. (2016), que leva em consideração o peso corpóreo do animal e não um valor fixo 

independende do peso.  

 Embora levem em consideração o peso corpóreo do animal, os valores de 

referência ecocardiográficos utilizados atualmente em felinos não se correlacionam 

com o ECC. Isso pode levar o avaliador a se questionar se os achados 

ecocardiográficos anormais estariam associados à uma possível cardiomiopatia 

hipertrófica ou se seria simplesmente influência do peso corporal do animal. Em 

cães, estudos conduzidos por Mehlman et al. (2013) e Mazini (2011) concluíram 

que, à semelhança do que ocorre com seres humanos, cães obesos podem 

apresentar hipertrofia concêntrica do VE associada à disfunção diastólica por 

influência da obesidade.  

 Em felinos, o estudo conduzido por Haggstrom et al. (2016) com 19.866 gatos 

concluiu que o peso corporal tem um impacto clinicamente relevante nas dimensões 

ecocardiográficas, porém a condição corporal dos animais estudados não foi 

mencionada, impossibilitando a comparação com os resultados obtidos no presente 
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estudo e não sendo possível afirmar que a obesidade tenha sido o fator influenciador 

no resultado. Freeman et al. (2015) afirma que é possível haver uma associação 

entre o peso corporal e aumento na espessura de SIV e PLVE por conta de um 

maior tamanho esquelético e não apenas pela obesidade.  

 Os resultados encontrados neste estudo demostraram que, assim como em 

seres humanos e cães, a porcentagem de gordura corporal tem impacto positivo nas 

medidas de base de septo IV, SVEd e PLVEd ou seja, gatos obesos apresentam 

aumento na espessura miocárdica sem que haja alteração de diâmetro da cavidade 

ventricular em sístole e diástole quando comparados com a cavidade ventricular de 

um felino com ECC 5.  

Embora o SVEd e a PLVEd tenham sido mensurados no modo M, optou-se 

por realizar a mensuração isoladamente da base do septo interventricular em modo 

B pelo fato de esta ser uma área sujeita à hipertrofia concêntrica assimétrica, sem 

acometimento de outros segmentos miocárdicos. Em relação ao modo utilizado para 

a mensuração do VE, Schober; Savino; Yildiz (2017) consideram que o modo M 

isoladamente pode não representar uma abordagem fiel das medidas de SVE e 

PLVE já que o miocárdio pode ter uma hipertrofia segmentar de áreas não 

abordadas neste tipo de aquisição de imagem. Todavia, as medidas realizadas no 

modo B dependem de uma boa qualidade de imagem, com adequada definição dos 

bordos endocárdicos e, muitas vezes, em animais obesos, devido à presença de 

gordura no tecido subcutânea e até mesmo em epicárdio isso se torna um fator 

limitante para este tipo de medida. Neste estudo, embora a gordura tenha sido um 

impeditivo para uma boa janela acústica, em geral os felinos apresentaram boa 

definição de bordos endocárdicos no modo M, não prejudicando os resultados 

obtidos no estudo.   

O aumento atrial esquerdo também pode ocorrer devido ao estado 

hipercirculatório e à disfunção diastólica, que promovem o aumento da pressão 

nesta câmara cardíaca (ALPERT et al.; 2018). Apesar disso e diferentemente do que 

é relatado na medicina, não houve diferença estatística nas medidas atriais dos 

grupos avaliados indicando que, possivelmente, felinos obesos não desenvolvam 

aumento de pressão atrial e/ou de sobrecarga. Achados semelhantes foram 

descritos por Champion (2011). 

Neste estudo, as dimensões atrial e aórtica foram adquiridas em dois cortes 

distintos: no corte longitudinal da via de saída do VE e no corte transversal na região 
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da base cardíaca. Desta maneira, os resultados poderiam ser comparados com os 

dois maiores estudos publicados sobre correlação de peso corporal e medidas 

ecocardiográficas (HAGGSTROM et al., 2016; SCHOBER; SAVINO; YILDIZ, 2017). 

No estudo de Haggstrom et al. (2016) a relação AE/Ao foi avaliada pelo corte 

transversal onde foi possível relacionar o aumento da relação AE/Ao com o peso 

corporal do animal através de regressão linear. Todavia, nenhum animal do estudo 

apresentou relação AE/Ao acima de 1,5, dado semelhante ao obtido neste estudo, 

independente do grupo analisado. 

Já Schober, Savino, Yildiz (2017) avaliaram 150 gatos saudáveis afim de 

estabelecer valores através de escala alométrica, demonstrando a importância do 

peso corporal no exame ecocardiográfico destes animais. A medida atrial esquerda 

foi obtida no corte longitudinal. Comparando-se os valores encontrados neste estudo 

com os valores de Schober, Savino, Yildiz, é possível observar que, diferentemente 

do que ocorre em seres humanos, felinos não apresentam aumento atrial secundário 

à obesidade.  

Outra alteração comumente observada em seres humanos e cães obesos é a 

disfunção diastólica e, em seres humanos, é possível correlacionar o grau de 

obesidade à disfunção diastólica porém, esta análise pode ser prejudicada por 

influências não passíveis de serem controladas durante o exame como a taquicardia 

e doenças que promovam uma sobrecarga de volume no átrio esquerdo (ALPERT et 

al., 2018; SCHOBER; CHETBOUL, 2015). Em felinos, a análise da função diastólica 

torna-se um desafio já que, não raro, estes animais apresentam taquicardia 

associada ao estresse durante o exame ecocardiográfico. Durante este estudo os 

animais apresentavam-se tranquilos ao exame ecocardiográfico possibilitando assim 

uma boa avaliação da função diastólica já que o estresse não foi um impeditivo na 

maioria dos animais. 

A análise dos resultados do estudo não apontou diferença significativa nos 

valores relacionados à função diastólica (valores de E/A, TDE, TRIV, velocidade de 

E’ e relação E/E’) e apenas um animal de cada grupo apresentou inversão na 

relação E/A do fluxo transmitral. Entretanto, estes dados devem ser analisados com 

cautela já que a função diastólica sofre influências de frequência cardíaca e 15 

animais (53%) animais do estudo apresentaram fusão de ondas E e A do fluxo 

transmitral secundário à taquicardia e, isoladamente, os outros parâmetros avaliados 

não são capazes de indica disfunção diastólica. As velocidades do fluxo de veias 
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pulmonares não foram medidas neste estudo devido à sua dificuldade de obtenção 

porém poderiam ter adicionado informações para auxílio na avaliação da função 

diastólica.  

Em relação à análise do débito cardíaco e frequência cardíaca, comumente 

elevados em seres humanos obesos devido ao estado hipercirculatório, a 

semelhança dos valores encontrados entre os dois grupos leva ao questionamento 

de que, talvez em felinos, o acúmulo de tecido adiposo não tenha o mesmo impacto 

do observado em humanos e cães.  Entretanto estes dados precisam ser avaliados 

com cautela já que não há valores de referência ecocardiográfico de débito cardíaco 

para felinos e, embora os animais não demonstrassem medo ou ansiedade durante 

a manipulação, em ambiente doméstico a FC destes animais deve ser menor do que 

a observada no estudo, não sendo possível assim afirmar que não haja diferença 

entre os grupos de animais normais e obesos no repouso.  

Este estudo teve algumas limitações importantes de serem mencionadas. A 

principal delas refere-se ao baixo número de animais avaliados.Embora todos os 

animais tenham sido submetidos a um exame clínico criterioso, incluindo análise 

laboratorial, é possível que algum gato aparentemente saudável apresentasse 

alguma doença sistêmica não diagnosticada no momento do estudo. Além disso, 

não foi possível testar geneticamente os gatos do estudo para saber se estavam 

livres de cardiomiopatia hipertrófica. 

Outra limitação do estudo se deve ao fato de que, embora tenha-se utilizado 

um aparelho ecocardiográfico de excelente qualidade, ainda assim alguns animais, 

especialmente os obesos, apresentavam uma imagem ecocardiográfica de baixa 

definição, prejudicando a avaliação mais criteriosa de alguns parâmetros, 

especialmente àqueles obtidos em modo B. 
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7 CONCLUSÃO 
 

De acordo com o objetivo proposto na amostra estudada, fundamentam-se as 

seguintes conclusões: 

 

- gatos obesos apresentam maior espessura de septo interventricular e de parede 

livre de ventrículo esquerdo quando comparados a gatos com escore corporal 

normal; 

 

- gatos obesos apresentam maior espessura de base do septo interventricular 

quando comparados com gatos com peso corporal normal; 

 

- o aumento da espessura miocárdica do ventrículo esquerdo encontrado em gatos 

obesos não ultrapassa os valores de normalidade encontrados na literatura, ainda 

que estes valores tenham sido estabelecidos sem diferenciação de ECC; 

 

- os demais parâmetros ecocardiográficos analisados no estudo se mantiveram 

inalterados, independentemente do grau da obesidade mostrando que, ao contrário 

do que ocorre em seres humanos, o acúmulo de tecido adiposo pode não alterar a 

pressão dentro do átrio esquerdo; 

 

- estudos correlacionando parâmetros ecocardiográficos e ECC são necessários 

para correta associação entre obesidade e alterações ecocardiográficas em felinos. 
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